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RRETH AUTORIT
Sejid Muxhteba Musavi Lari është i biri i të ndjerit
Ajatullah Sejid Ali Asghar Lari, një nga dijetarët e mëdhenj
fetarë dhe personalitet shoqëror në Iran. Gjyshi i tij ishte i
ndjeri Ajatullah Haxhi Sejid Abdul-Husein Lari, i cili luftoi
për liri në Revolucionin Kushtetues. Në vazhdën e
përpjekjeve të tij të gjata kundër qeverisë tiranike të kohës,
ai u përpoq të krijojë një qeveri islamike dhe e arriti
qëllimin me sukses, fatkeqësisht, për një kohë të shkurtër,
në Larestan.
Sejid Muxhteba Musavi Lari ka lindur në vitin
1314/1925 në qytetin e Larit, ku përfundoi arsimin fillor
dhe studimet paraprake islame. Në vitin 1332/1953, u nis
për në Kum, për të vazhduar studimet e tij për shkencat
islame. Studioi me profesorë dhe mësues të institucioneve
fetare, përfshi dhe autoritetet më të rëndësishme të
jurisprudencës (merxhatë).
Në vitin 1341/1962, u bë një bashkëpunëtor i
revistës “El Mektebul Islamij”, revistë fetare dhe
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shkencore, ku shkroi një seri artikujsh mbi etikën islame.
Këta artikuj, më vonë, janë përmbledhur në një libër në
gjuhën perse dhe u botua me titullin “Problemet etike dhe
psikologjike”. Deri tani ky libër është botuar nëntë herë.
Libri është përkthyer, gjithashtu, në gjuhën arabe dhe, së
fundi, në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe.
Në vitin 1342/1963 ai udhëtoi për në Gjermani, për
trajtim mjekësor. Pasi u kthye në Iran, pas disa muajsh,
shkroi një libër, me titull “Fytyra e qytetërimit
perëndimor”. Libri përfshin një diskutim krahasues të
qytetërimit perëndimor dhe atij islam. Në këtë libër, autori
kërkon të provojë, me anë të një krahasimi të plotë, të
arsyetuar dhe të përpiktë, epërsinë e qytetërimit
multidimensional të Islamit me atë të Perëndimit.
Ky libër, kohët e fundit është ribotuar, për herë të
shtatë. Në vitin 1349/1970, është përkthyer në gjuhën
angleze, nga një orientalist britanik, FG Goulding. Kjo ka
ngjallur shumë diskutime në Evropë. Në disa revista
periodike perëndimore, u botuan artikuj në lidhje me
librin. BBC-a organizoi një intervistë me përkthyesit, ku u
diskutuan arsyet për përkthimin e librit dhe si është pritur
ky libër në Britaninë e Madhe. Varianti në anglisht i librit,
deri tani është rishtypur tri herë në Mbretërinë e Bashkuar,
pesë herë në Iran dhe dy herë në SHBA.
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Rreth tre vjet pas botimit të përkthimit në anglisht,
Rudolf Singler, një profesor i universitetit gjerman, e
përktheu atë në gjermanisht dhe varianti i prodhuar
rezultoi me ndikim në Gjermani. Një nga udhëheqësit e
Partisë Social Demokrate i shkroi përkthyesit një letër, ku i
tregonte përshtypjet mbi të, se si ky libër kishte ndryshuar
pikëpamjet e tij mbi Islamin dhe ai do t‟ua rekomandonte
librin miqve të tij. Përkthimi në gjermanisht, deri tani,
është ribotuar tri herë.
Varianti anglisht dhe gjermanisht i librit u rishtyp
dhe u ribotua nga Ministria e Kulturës dhe Udhëzimit
Islam, për shpërndarje të gjerë jashtë vendit, përmes
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Shoqatave të
Studentëve Islame jashtë vendit.
Në të njëjtën kohë, kur printimi i parë i përkthimit
në gjermanisht u botua, një dijetar mysliman indian, me
emrin Maulana Raushan Ali, e përktheu atë në gjuhën
urdu, për ta shpërndarë në Indi dhe Pakistan. Ky përkthim
në gjuhën urdu, deri tani, është ribotuar pesë herë.
Sejid Muxhteba Musavi Lari, gjithashtu, ka shkruar
një pamflet mbi Teuhidin (unitetin hyjnor), i cili u përkthye
në mbretërinë e Bashkuar dhe është ribotuar disa herë në
SHBA.
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Në vitin 1343/1964, ai themeloi një organizatë
bamirëse në Lar, me qëllim që të propagandonte Islamin,
për t‟ia mësuar Islamin rinisë rurale dhe për të ndihmuar
të varfrit. Kjo organizatë ka qenë aktive deri në vitin
1346/1967. Arritjet e saj kryesore ishin: dërgimi i
studentëve të shkencave fetare në fshat, për t‟u mësuar
Islamin fëmijëve dhe të rinjve, duke u siguruar mijëra
fëmijëve të moshës shkollore veshje, libra dhe mjete
shkollore. Ndërtuan një numër xhamish, shkollash dhe
klinikash në qytete dhe fshatra, duke ofruar shërbime të
ndryshme.
Sejid Muxhteba Musavi Lari ndoqi interesat e tij për
etikën islame, duke shkruar artikuj të tjerë të rinj mbi këtë
temë. Në vitin 1353/1974, një përmbledhje e këtyre
artikujve, e rishikuar dhe e plotësuar, u botua në librin me
titull “Funksioni i etikës në zhvillim njerëzor”. Ky libër
është ribotuar deri tani gjashtë herë.
Në vitin 1357/1978, ai udhëtoi për në Amerikë, me
ftesë të një organizate islame të atij vendi. Pastaj shkoi në
Angli dhe Francë dhe pas kthimit në Iran, filloi të shkruajë
një seri artikujsh për ideologjinë islame, për revistën
“Soroush”. Këta artikuj, më pas, janë përmbledhur në një
libër me katër vëllime mbi çështjet themelore të Islamit
(Teuhidit, drejtësisë hyjnore, profetësisë, imamllëkut dhe
Ringjalljes) me titull “Themelet e Doktrinës Islame”.
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Kjo vepër, me katër vëllime, është përkthyer në
arabisht. Disa pjesë të tij janë tashmë të ribotuara tri herë.
Përkthimi në gjuhën angleze i vëllimit të parë të kësaj
vepre përbën librin e tanishëm, vëllimet e mbetura do të
përkthehen dhe do të botohen, gjithashtu. Përkthimet në
gjuhën urdu, hindi dhe përkthimet në gjuhën frënge janë
gjithashtu në rrugë. Dy vëllime të përkthimit në frëngjisht
kanë dalë tashmë.
Në vitin 1359/1980, Sejid Muxhteba Musavi Lari
themeloi një organizatë në Kum, të quajtur Zyra për
Shpërndarjen e Kulturës Islame jashtë vendit. Ajo u dërgon
kopje falas të veprave të tij të përkthyera, personave të
interesuar, në të gjithë botën. Ajo ka ndërmarrë edhe
botimin e Kur‟anit dhe shpërndarjen falas për individët
myslimanë, institucioneve dhe shkollave fetare në Afrikë.
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Mësimi 1

DY ASPEKTET E VDEKJES

Edhe pse dukuria e jetës njehsohet si dhurata më e
çmuar dhe humbja e saj është jashtëzakonisht e rëndë dhe
e tmerrshme, askush nuk mund të dyshojë se po aq e
vërtetë është kalimi i një pjese të jetës së njeriut, në këtë
“bujtinë”, që ne e quajmë botë. Ai, në fund të fundit, duhet
të përballet me fytyrën e dhimbshme dhe të vrenjtur të
vdekjes, kur pergamena e jetës së tij paloset befas.
Bota jonë është një botë e trazirave dhe e
paqëndrueshmërisë. Rrota e lindjeve dhe e vdekjeve
vazhdimisht rrotullohet. Mos besoni se çdo gjë që vjen në
këtë jetë, në sferën e këtij cikli, nuk është subjekt i
ndryshimit.
Çfarëdo që vjen në ekzistencë, duhet të kalojë nëpër
një rrugë që të çon në Botën Tjetër. Nuk ka rëndësi, nëse ai
është njëri ose një nga format e tjera të panumërta të jetës.
Çdo dukuri, kufijtë e lëvizjes të të cilit janë vendosur nga
materiali, është kalimtare, sepse është pikërisht
karakteristika dalluese që e tërheq atë në drejtim të
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Sejid Muxhteba Musavi Lari
mosekzistencës, fundi i saj është zhdukja. Muzika e
përmotshme e funeralit të fundit të jetës kumbon në të
gjithë botën e qenies.
Ne duhet, së pari, të ngremë çështjen komplekse të
fundit të jetës, të bëjmë të pamundurën për ta analizuar atë
dhe për t‟iu përgjigjur disa prej pyetjeve që mund të
ngrihen për këtë çështje.
A është jeta e kufizuar në ekzistencën aktuale të
kësaj bote, e cila shtrihet që nga momenti i lindjes deri në
momentin e vdekjes? A është e kufizuar në intervalin e
shkurtër gjatë të cilit ata që kanë ardhur në këtë botë, kanë
zënë vendin e njëri-tjetrit, atyre që largohen prej saj? A
duhet të imagjinohet se nuk ka ekzistencë tjetër përveç
ekzistencës tredimensionale të kësaj bote dhe se
karakteristikat dhe personalitetet tona individuale mbajnë
vulën e mosekzistimit? Apo është e vërtetë se përtej kësaj
ekzistence, njeriun e pret një e nesërme e përjetshme, e cila
do t‟i mundësonte atij ta perceptojë përsëri veten dhe
botën? Sistemi fizik i kësaj bote, a do të transformohet në
një Botë Tjetër dhe a do të shfaqet në një formë të re dhe të
përsosur?
Së fundi, në të gjitha këto ardhje në jetë dhe largime
nga jeta, në këto supozime për formim dhe asgjësim, a
vepron ndonjë qëllim hyjnor? Me fjalë të tjera, vullneti i
Zotit a do të përcaktojë, se njeriu, pjesa e zgjedhur e
11

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
krijimit të Tij, duhet të jetojë në këtë botë si një udhëtar i
rastit, i cili do të shkojë, në fund të fundit, në një Botë
Tjetër, që do të jetë vendi i tij i përjetshëm?
Nëse e konceptojmë vdekjen në dritën e grupit të
parë të mundësive, jeta, në çfarëdo rrethanash që është
jetuar, do të jetë plot mjerim dhe dhembje, pasi
parashikimi i asgjësimit dhe i mosegsistencës, në mënyrë të
pashmangshme, ngjall frikë dhe tmerr te njeriu dhe e
paralizon atë me vuajtjet e pamohueshme, që i shkakton.
Pika e dytë e favorshme është ajo e një personi, i cili
gjen strehë në konceptin e një bote përtej natyrës, e cila i
mundëson atij ta vendosë këtë botë në perspektivë. Ai
është i bindur se njeriu dhe universi përparojnë së bashku
në një model të përcaktuar me unitetin e Zotit dhe lëvizja e
tyre përpara është e pafundme. Për një njeri të tillë, vdekja
e një personi është thjesht shpërthimi i kafazit të ngushtë
dhe të kufizuar të trupit, duke u çliruar prej tij, duke hyrë
kështu në një mbretëri ideale dhe ngazëlluese. Për një njeri
të tillë, vdekja është vetëm zëvendësimi i një forme me një
tjetër, një ndryshim në veshjen e jashtme. Kur vjen vdekja,
njeriu e braktis këtë veshje dhe formën e tij prej balte dhe
vesh rrobën e fazës kalimtare. Më pas, duke u ngjitur nga
ajo fazë në tjetrën dhe duke fluturuar drejt pafundësisë, ai
flak rrobën e mbretërisë së tranzicionit dhe vesh rrobën e
përjetësisë.
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Për ata që kanë këtë besim të lartësuar dhe të çmuar,
fundi i jetës është një transformim i tejmbushur me mirësi,
që mundëson të gjitha gjërat të rimarrin identitetin e tyre
dhe të pastrohen.
Doktor Karrel, dijetar i njohur, thotë: “Përgjigjja e
dhënë nga feja për ankthin që ndien njeriu, kur përballet me
misterin e vdekjes, është shumë më e pranueshme se sa përgjigjja
që jepet nga shkenca. Feja i jep njeriut përgjigjen që dëshiron
zemra e tij.”1
Hidhërimi dhe pakënaqësia për t‟u larguar nga kjo
botë, është konsideruar si e natyrshme dhe e
pashmangshme nga ata që mendojnë se kalimi i tyre
përmes murit të vdekjes parashikon dhënien fund të të
gjitha dimensioneve të ekzistencës së tyre dhe nuk ka jetë
përtej atij kufiri. Por, për ata që besojnë se kjo botë nuk
është asgjë më shumë se një lojë e ndërlikuar dhe e
menduar mirë, e ngjashme me atë që fëmijët apo artistët
angazhohen dhe se shkëputja nga kjo botë e materies, është
një formë e zhvillimit dhe e ngjitjes në drejtim të
pafundësisë, materia merr një aspekt dhe orientim krejt të
ndryshëm. Jo vetëm pamja e vdekjes humbet për ta tmerrin
dhe frikën, por ata presin me padurim çlirimin nga trupi i
tyre, në mënyrë që të bashkohen dhe të unifikohen me
Zotin.
1

Rah-u-Rasm-i Zindagi, faqe 142.
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Ky kuptim i natyrës së vdekjes nxit njeriun për të
ndjekur qëllimet e pastra dhe të lartësuara, deri në atë pikë,
që heroikisht të sakrifikojë jetën e tij për hir të tyre. Pastaj,
si një tenjë e çliruar nga izolimi i saj, ai rrotullohet mbi
vendin e mëparshëm të izolimit, si një luftëtar në fushën e
betejës ai pranon një vdekje të përgjakshme. Ai sakrifikon
motivet e tij personale dhe dëshirat për të arritur një të
nesërme të mbushur me krenari, lavdi dhe ideale të larta
dhe pozitive.
Sipas mendimit të një personi të tillë, njeriu ka një
jetë dydimensionale si një atribut që është vetëm i tij. Një
nga dy dimensionet është jeta e tij materiale, ku ai i
nënshtrohet rrethanave biologjike dhe nevojave shoqërore.
Dimensioni tjetër është jeta e tij e brendshme dhe
shpirtërore. Në këtë jetë ai angazhohet me mendimet, me
shpikjet, me krijimtarinë dhe me kultivim të idealeve, duke
i dhënë ekzistencë të jashtme tharmit të tij të brendshëm
dhe entuziazmit dhe formon sipas vullnetit të tij, shoqërinë
në të cilën jeton, madje edhe të vet historisë.

Frika nga vdekja
Mungesa e vetëdijes dhe dështimi për të kuptuar
vërtetësinë e natyrës së vdekjes, shkaktojnë frikën, tmerrin
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dhe pasigurinë për njeriun, sepse ata e bëjnë vdekjen të
duket një makth i tmerrshëm.
Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!), një herë shkoi për të
vizituar një nga shokët e tij që ishte i sëmurë. Frika nga
vdekja i kishte vjedhur atij qetësinë, kështu Imami iu
drejtua: “O shërbëtorë të Zotit! Ju keni frikë vdekjen, sepse nuk e
kuptoni siç duhet atë. Më tregoni, pra, në qoftë se trupi juaj do të
ndotej në mënyrë që ju të lëndoheshit dhe të ndiheshit të
sikletosur dhe të prekur nga lëndime të vazhdueshme. Ju e dini,
se një larje në banjë do t‟ju shpëtonte nga gjithë kjo ndotje dhe
dhimbje. A nuk do të dëshironit të ndihmonit veten në banjën e
shtëpisë me një dush, për të pastruar veten e fëlliqur? Apo do të
jeni ngurrues për ta bërë këtë dhe do të pëlqeni të qëndroni në
gjendjen tuaj të ndotur?”
I sëmuri u përgjigj: “O pasardhës i të Dërguarit të
Zotit! Unë patjetër do të pëlqeja ta laja veten dhe të bëhem i
pastër.”
Pastaj, Imami reagoi, duke thënë: “Dije, pra, se vdekja
është tamam si banjë. Ajo përfaqëson shansin tuaj të fundit për të
shpëtuar veten nga mëkatet tuaja dhe për të pastruar veten nga e
keqja. Nëse vdekja ju përqafon tani, pa dyshim, ju do të liroheni
nga të gjitha trishtimet dhe dhimbjet dhe do të arrini lumturinë
dhe gëzimin e përjetshëm.”
Me të dëgjuar fjalët e Imamit, i sëmuri ndryshoi
plotësisht dhe një qetësi e dukshme u shfaq në fytyrën e tij.
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Pastaj në mënyrë dinjitoze, ai iu dorëzua vetë vdekjes, në
qefinin që kishte mbështjellë rreth vetes, plot shpresë në
mëshirën e Zotit. Ai i mbylli sytë e tij, që kishin parë
tashmë të vërtetën dhe nxitoi për në vendbanimin e tij të
përjetshëm.2
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ishte nga ato qeniet e
rralla humane, që kishte kuptuar domethënien e jetës dhe e
kishte bërë vetë vdekjen të kishte frikë prej tij. Pak njerëz e
kanë çuar përpara pohimin që bëri Imam Aliu (Paqja qoftë
mbi të!): “Betohem në Zot, se i biri i Ebu Talibit është më i qetë
në vdekje se një foshnje gjiri në gjoksin e nënës së saj.”
E gjithë jeta e tij rezulton të jetë dëshmi për këtë
pohim. Pse njeriu tejet i pastër, i cili kurrë nuk e ka
ekzagjeruar dashurinë për Allahun, duhet të mos kërkojë
ngulazi, ditën dhe natën, për t‟u takuar me Allahun e
Plotfuqishëm? Me këtë natyrë të pastër dhe mendje të
lartësuar, ai kishte kuptuar se vdekje do të thotë çlirim nga
prangat e errëta të materies dhe hapjes së portave të
përjetësisë. Atëherë, pse duhet të ketë frikë nga vdekja?
Historia nuk ka regjistruar një hero tjetër fisnik
përveç birit të Ebu Talibit, dora e të cilit përdori shpatën
për gati pesëdhjetë vjet dhe ka përballur, pa derdhur një
pikë të vetme gjaku, pa të drejtë, incidente të panumërta, të
2

Ma‟ani-al-Akhbar, faqe 290.
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cilat normalisht zgjuan ndjenjat e urrejtjes dhe të
hakmarrjes te njeriu dhe i rrëmbyen atij humanizmin.
Ky ishte koncepti i tij i jetës: “Edhe në qoftë se do të më
jepej e gjithë bota dhe gjithçka që ajo përmban, unë nuk do të
hiqja pa të drejtë, qoftë edhe lëvoren e një kokrre të vetme nga
goja e një milingone.”
Për këtë udhëheqës të devotshëm dhe të fortë, që
gjatë gjithë jetës së tij u siguroi të dobëtëve dhe të
fuqishmëve të drejtat e tyre në mënyrë të barabartë, që
tregoi kujdes për të ushqyer vrasësin e tij, ndërsa vuante
dhimbjen e plagëve të tij fatale, beteja dhe lufta
përfaqësojnë një mjet për reformimin e njeriut, jo
shkatërrimin e tij.
Vrasësi i turpshëm llogariti se ai do të ishte në
gjendje ta kryente vrasjen e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!),
vetëm kur ai po qëndronte në adhurim para Zotit të vet,
me të gjithë qenien e tij të fshehur, nën hijen e madhështisë
së Krijuesit. Pikërisht kjo i mundësoi të zbatonte planin e
tij.
Kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori një plagë,
që i ndërpreu kordonin e jetës së tij, si një njeriu të dashur,
ai i shprehu mirëseardhjen vdekjes, që kishte qenë duke e
pritur prej kohësh dhe tha: “Unë jam i lirë, për Zotin e
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Qabesë! Unë nuk kam asnjë frikë, nëse vdekja do të më marrë me
forcë, apo ajo do të më ndodhë mua.”
Të afërmit dhe miqtë, që u mblodhën rreth shtratit
të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), nuk e kishin parë më
parë këtë qetësi të mahnitshme, në atë oqean guximi,
bujarie, drejtësie dhe devotshmërie, duke duruar plagën e
dhimbshme që i kishin shkaktuar.
Për më tepër, mund të thuhet, se ai që mohon jetën
pas vdekjes, e shikon njeriun vetëm nga një pozitë e
favorshme: ai e imagjinon atë një krijesë të përhumbur në
botën e materies dhe supozon, se e gjithë ekzistenca e tij
është e rraskapitur nga kalimi i disa momenteve që trupi i
tij tokësor kalon në këtë botë. Një pikëpamje e tillë e
gjërave nënkupton se i gjithë fati i njeriut përbëhet nga
ekspozimi i pashpresë ndaj një sërë faktorësh, të njohur
dhe të panjohur: ai do të hyjë në këtë botë me dhimbje të
madhe, mbron veten në të, për disa ditë, duke duruar të
gjitha llojet e shtypjes dhe të padrejtësive dhe pastaj, në
fund, niset drejt përqafimit të vdekjes dhe të asgjësimit.
Një jetë e tillë, me të vërtetë, do të jetë e
mjerueshme. Të mbetesh në botë në rrethana të tilla, do të
ishte e dhimbshme. Kushdo që arrin në këtë përfundim
shqetësues, në lidhje me fatin e njeriut, i duhet ta shohë
natyrën e ekzistencës në të njëjtën mënyrë, sepse, sipas
këtij mendimi, nuk është vetëm jeta e tij që është
18
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shpenzuar në vorbullën e kotësisë dhe të padrejtësisë. Çdo
gjë që vjen në ekzistencë, duhet të përshkojë rrugën e
pakuptimësisë dhe të shtypjes, deri në momentin e
asgjësimit. Të gjitha gjërat janë të përfshira në padrejtësi:
një njeri që është duke luftuar për mbijetesë, një insekt që
shkakton një thumbim, ose pikat e një stuhie shiu që
gjerbojnë, duke shkatërruar një kasolle. Për t‟i çuar gjërat
edhe më tej, kjo do të thotë se kësaj bote kalimtare i
mungon i tërë legjitimiteti, sepse është thjesht një
grumbullim i absurditetit dhe i padrejtësisë.
Ky është mendimi i personit që e ka ndërprerë
lidhjen e tij me qenien e përjetshme dhe të pafundme, që
është burimi i gjithë ekzistencës. Ai, në këtë mënyrë, kryen
një gabim, për të cilin duhet të paguajë çmimin.
Me një person të tillë, sëmundjet, privimi,
pamundësia për të përmbushur dëshirat dhe për të arritur
qëllimet (ose humbjen e tyre, pasi i kanë arritur), frika nga
një e ardhme e errët dhe e panjohur, të gjitha këto
shërbejnë për t‟i thyer shpirtin dhe për ta torturuar atë.

*****
Viktor Hygo thotë: “Në qoftë se dikush mendon se është
përballur me asgjësimin, se mosqenia apo mosekzistenca absolute
e pret atë pas kësaj jete, jeta vetë nuk do të ketë absolutisht asnjë
19
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kuptim për të. Ajo që e bën jetën e njeriut të këndshme dhe të
kënaqshme, që e bën punën e tij të gëzuar, i jep ngrohtësi zemrës
së tij dhe zgjeron horizontin e vizionit të tij, është askush tjetër
përveç asaj që Shpallja dhe feja i japin njeriut, besimi në një Botë
të Përjetshme, besimi në pavdekësinë e njeriut, bindjen se ti, o
njeri, nuk je i destinuar drejt mosqenies, ti je më i madh se kjo
botë, e cila nuk është asgjë më shumë se një vend i vogël dhe një
fole e përkohshme për ty, një djep për foshnjërinë tënde, epoka e
shkëlqimit dhe e madhështisë tënde ekziston ende përpara.”
Ndjenja e kotësisë, mungesa e besimit në zhvillimin
e Ringjalljes dhe të Llogaridhënies, pas kësaj ekzistence
tokësore, është bërë një burim i frikës shkatërrimtare për
njeriun në këtë epokë të përparimit të shkencës dhe të
teknologjisë. Me prirje të forta për jetën materiale, që
rezulton nga zhvillimi i njëanshëm i kapaciteteve të njeriut,
ai synon tani ta konsiderojë atë si qëllimin e tij
përfundimtar.
Të gjitha të rejat, që kanë për qëllim ta mbrojnë
njeriun nga shumë rreziqe dhe gabime, për ta çliruar atë
nga vargonjtë dhe kufizimet, në fakt, i kanë vjedhur paqen,
qetësinë dhe e kanë hedhur atë në vorbullën e ankthit. Bota
jonë ka arritur një fazë, ku njerëzit nxitojnë si të marrë
përpara, në një drejtim të vetëm, për hir të zhvillimit dhe të
pushtetit, duke i kthyer në burimin e lumturisë së tyre dhe
qëllimin e përpjekjeve të tyre.
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Rezultati i këtij shikimi të ngushtë të gjërave, besimi
se bota nuk ka Zot, se njeriu endet nëpër këto rrënoja, ku
askush nuk është përgjegjës, është se bota është e mbushur
plot me frikë dhe grabitje. Era e gjakut ndihet nga çdo cep i
këtij vendbanimi të terrorit. Kjo është situata e gjërave që
njeriu ka arritur tani. Ai nuk është më vetvetja, por një
qenie e mbushur me lakmi, etje, urrejtje dhe smirë. Është e
paqartë se si do të vazhdojë kjo gjendje. Shfaqja e shkollave
të reja të filozofisë është në vetvete një shenjë e gjendjes së
vështirë dhe e dhembshme, në të cilën njeriu e gjen veten
dhe vakuumin intelektual dhe shpirtëror.
Një psikiatër shkruan: “Dy të tretat e pacientëve që
kanë ardhur tek unë, nga e gjithë bota, janë të shkolluar, të
suksesshëm, të cilët janë torturuar nga një dhembje e madhe,
ndjenja se jeta është e kotë, e pakuptimtë dhe e pakuptueshme.
Arsyeja është se, si rezultat i teknologjisë, i amullisë së besimeve,
i vizionit të shkurtër dhe i paragjykimeve, njeriu i shekullit të
njëzetë është bërë mohues dhe jofetar. I përhumbur, ai kërkon
shpirtin e tij, por nuk do të ketë paqe, derisa ai të rizbulojë fenë.
Mungesa e fesë është shkak për boshllëkun dhe pakuptimësinë e
jetës.” 3
Veprat e këqija përbëjnë një tjetër arsye për frikën
nga vdekja. Është e qartë se ata e bëjnë vdekjen të duket

3

Cituar në Kayhan, Nr. 8196.
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jashtëzakonisht
keqbërësit.

e

frikshme

dhe

e

tmerrshme

për

Mevlana Xhelal ad-Din Rumi thotë:
“O ju që përpiqeni t‟i largoheni vdekjes me frikë,
është frika nga vetvetja, përdorni inteligjencës tuaj!
Është fytyra jote e shëmtuar, jo pamja e vdekjes.
Shpirti juaj është një pemë, ku vdekja është gjethja.”
Po, është frika nga veprat e njeriut që i bën njerëzit
të qëndrojnë në terror prej tmerrit të vdekjes. Në lidhje me
këtë, Kur‟ani vëren për hebrenjtë: “Thuaju hebrenjve: „Në
qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut
nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të
jeni të sinqertë!‟ Por ata kurrë nuk do ta dëshirojnë
vdekjen, për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre.
Allahu i njeh mirë keqbërësit.”4
Kur‟ani i Shenjtë përshkruan për ne shterpësinë e
jetës së atyre që i kthejnë shpinën të vërtetës dhe luftojnë
pa shpresë në vorbullën e pakuptimësisë: “Ndërsa idhujt
që ata i adhurojnë në vend Allahut, nuk krijojnë asgjë;
ata vetë janë të krijuar. Ata janë të vdekur, pa kurrfarë
gjallërie dhe as që e dinë se kur do të ringjallen.”5

4
5

Sure “El Xhumu‟a”, ajetet 6-7.
Sure “En Nahl”, ajetet 20-21.
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“Me të vërtetë, ti (Muhamed) nuk mund të bësh
që „i vdekuri‟ apo „i shurdhëri‟ të dëgjojnë thirrjen, kur
ata ta kthejnë shpinën duke u larguar!” 6
Në të kundërt, Kur‟ani i quan të gjallë e të
pavdekshëm ata që janë vrarë, ndërsa kanë qenë duke
kërkuar të lartësojnë Fjalën e Allahut: “Dhe mos thoni për
ata që vriten në Rrugën e Allahut se janë të vdekur! Jo!
Ata janë të gjallë, ndonëse ju nuk e ndieni!” (Sure “El
Bekare”, ajeti 154.)

6

Sure “Err Rrûm”, ajeti 52.
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Mësimi 2

DY KËNDVËSHTRIME, NË LIDHJE
ME KËNAQËSITË E KËSAJ BOTE

Njeriu mund të ndërtojë një pengesë të
pakapërcyeshme ndaj rrezikut të shpërbërjes së
personalitetit të tij të brendshëm, vetëm kur ai arrin
besimin fetar dhe sigurinë, bindjen që dhembjet dhe
gëzimet tona nuk shkojnë dëm, se ne nuk jemi duke
përparuar drejt asgjësimit apo shkatërrimit total, por më
tepër, jemi duke shkuar drejt Zotit. Me fjalë të tjera,
qëndrimi ynë në këtë vendbanim është i përkohshëm, që
zgjat vetëm deri në ditën e caktuar, kur thirrja e ringjalljes
na zgjon nga varrezat tona dhe na transferon nga
vendbanimi ynë i ngushtë tokësor në vendbanimin tonë të
përjetshëm, në mënyrë që të gëzojmë ekzistencën e
përjetshme, duke qenë në afërsi të përkrahjes, të bekimeve
dhe të mëshirës së Allahut, të burimit të pafund të
hijeshisë.
Besimi në ekzistencën e një thelbi të përjetshëm
dhuron fisnikëri dhe vlerë për njeriun, i mundëson atij të
24
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bëhet një krijesë, që është e pajisur me urtësi dhe dëshiron
të lartësohet. Pa praninë e njeriut të përcaktuar në këtë
mënyrë, natyra vetë, me të gjitha mrekullitë e saj, do të
bëhet pa kuptim. Pasi të pajiset me një besim të tillë, njeriu
fiton paqen e mendjes dhe qetësinë që dëshiron.
Një mendimtar evropian shkruan: “Kur mendja e
njeriut është e pastruar nga të gjitha të këqijat dhe lakmitë që
pllakosin shpirtin, ajo do të largohet nga brengat e thjeshta
njerëzore në soditjen e bukurive të natyrës. Ai do të kënaqet në
vëzhgimin e kafshëve të ndryshme, të bimëve dhe të mineraleve,
me forma, cilësi dhe përbërje të ndryshme që secila prej tyre
zotëron, së bashku me marrëdhëniet, kontradiktat dhe hierarkinë
e shkaqeve dhe pasojave që ekzistojnë në çdo dukuri natyrore.
Kur mendja e njeriut kalon përtej kësaj faze, do të fillojë
të fluturojë në qiell mbi krahët e mendimit dhe të vetëdijes. Ai do
të ngulë sytë në shkëlqimin, bukurinë dhe fuqinë e trupave
qiellore, do të dëshmojë lëvizjet dhe fazat e tyre dhe do të dëgjojë
harmoninë e këndshme që mbizotëron në të gjithë gjithësinë. Një
kënaqësi e llojit të veçantë dhe e pastër, do të mbushë qenien e tij
dhe një dëshirë e zjarrtë e nxit së brendshmi të zbulojë shkakun e
parë dhe krijuesin e kësaj kryevepre të bukurisë. Kur ai bëhet i
vetëdijshëm se thelbi, fuqia, inteligjenca dhe mirësia e këtij
shkaku kryesor janë të pafundme dhe përtej perceptimit të tij,
mendja e tij, më në fund, do të arrijë qetësinë dhe paqen.” 7

7

Khudavandan i And ishaji ji Sijasi, II, 75.
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Nëse kjo botë do të konsiderohet si një laborator dhe
Bota e Përtejme si një vazhdim i jetës së kësaj bote, ndonëse
në një plan më të lartë dhe trupi të konsiderohet si mjet për
zbatimin ose shprehjen e dëshirave dhe synimeve të
njeriut, personaliteti i njeriut nuk është i kufizuar në një
orbitë të vetme. Një hapësirë e madhe është shpalosur
përpara, për fluturimin dhe ngritjen e tij, dhe jeta merr
kuptimin e saj të vërtetë.

Efektiviteti i besimit
Nëse ne shqyrtojmë ndikimin e besimit në Botën
Tjetër, për ruajtjen e sigurisë shoqërore dhe parandalimin e
përhapjes së korrupsionit, të krimit dhe të shkeljes së ligjit,
do arrijmë në përfundimin se ky besim është e vetmja forcë
e aftë për të zbutur dëshirat rebele të shpirtit. Ajo është si
një mburojë mbrojtëse që mbron njeriun nga sulmi i
pasioneve të tij, pasi ata që mbajnë këtë besim, duhet t‟u
binden një sërë parimesh etike, pa hipokrizi dhe pa iu
nënshtruar presionit të jashtëm. Ai do të pranojë disiplinën
e rrënjosur me një ndërgjegje të pastër.
Një qëllim i tillë nuk mund të sigurohet vetëm me
një standard të lartë të edukimit apo të mirëqenies
ekonomike, të përparimit të teknologjisë, apo nga
ekzistenca e mekanizmave shumë të përparuara
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ndëshkuese. Një shoqëri që mbështetet mbi këto, nuk do të
jetë në gjendje për të përparuar drejt një situate ideale dhe
të ekuilibruar.
Sot jemi dëshmitarë të një vale në rritje të
korrupsionit, të padrejtësisë dhe të mizorisë në vendet që
janë të zhvilluara mirë me arsimin, kanë zhvillim
ekonomik dhe gjyqësor të organizuar. E tillë është shkalla e
shkatërrimit moral në këto vende, saqë forcat e rendit dhe
të ligjit, të mirorganizuara, edhe pse janë të pajisura me të
gjitha pajisjet që revolucionet shkencore dhe teknologjike u
kanë dhuruar atyre, nuk janë në gjendje të zënë vendin e
elementit themelor të besimit, në zbutjen e prirjeve rebele
të shpirtit drejt shmangies dhe mëkatit.
Ka shumë njerëz sot që vajtojnë dhe janë të pikëlluar
nga gjendja aktuale e shoqërive të tyre, por ata nuk janë në
gjendje të bëjnë asgjë me vlerë, ose të projektojnë një plan
veprimi për të dalë nga kjo situatë.
Një shoqëri që ka rënë pre e një kulture të sëmurë,
nuk mund të mos jetë e tejmbushur me të gjitha llojet e
ndotjeve dhe të urrejtjeve. Ajo që ne duam të themi me një
“kulturë të sëmurë”, është pesimizmi, mungesa e
qëllimeve, besimi se jetës i mungon gjithë kuptimi.
Pështjellimi intelektual është, gjithashtu, një nga
simptomat kryesore të një kulture të sëmurë. Zgjidhjet që
janë paraqitur për zgjidhjen e krizës, janë të pafrytshme
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dhe joefektive, kur vjen puna për të kontrolluar prirjet e
shfrenuara, të përhapura kudo në shoqëri.
Shkenca moderne e ka përjashtuar njeriun nga sfera
të caktuara të mendimit, ku ai ishte i mësuar të jetojë. Kjo
është një dukuri që ka prekur, në mënyrë të
pashmangshme, të gjithë njerëzimin. Për aq kohë sa njeriu
ruan një besim të qëndrueshëm dhe të vërtetë, ky është një
zhvillim pozitiv, por, për aq kohë sa ai është i paditur dhe i
mungon besimi, ai është i dëmshëm. Njeriu nuk është
gjithmonë në gjendje të nxjerrë përfundime logjike nga
njohuritë e tij dhe, nëse zhvillimi shkencor do të jetë
qytetërimi prej të cilit njeriu përfiton, duhet t‟i shtohet
edhe besimi i vërtetë dhe urtësia e sferës së zgjeruar të
dijes së njeriut.
Në këtë botë, ku nevoja për kultivimin e virtytit
është gjithnjë dhe më e ndjeshme, kapacitetet morale dhe
aftësitë e njerëzve janë vlerësuar gjithmonë nga pasuria që
kanë në zotërim. Besimi në Jetën e Përtejme zgjeron
kapacitetet e brendshme të njeriut, nëpërmjet një
transformimi të thellë dhe cilësor. Ata fillojnë të shpalosen
si vazhdimësia e pafundme e valëve. Besimi në Botën
Tjetër zbut kokëfortësinë e njeriut dhe lakminë e çmendur
për pasuri të pafundme në këtë botë. Ajo sjell nën kontroll
të gjitha aftësitë dhe vetitë e tij. Duke shpresuar për
shpërblime të mëdha dhe frika nga ndëshkimi i ashpër,
njeriu i shmanget grumbullimit të babëzitur, të
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paarsyeshëm dhe të padisiplinuar të pasurive në këtë botë,
sepse ai e di se këtu banon në një mbretëri të përkohshme.
Qëndrimi i tij në tokë është si ai i një karvani kalimtar. Kur
ai shkëputet nga forma e tij trupore, e cila ishte thjesht
shprehje e jetës së tij kalimtare dhe çlirohet nga kjo
mbretëri e kufizuar dhe e ngushtë, porta hyrëse për një
tjetër botë hapet para tij dhe begatitë e mirësitë i vihen
para, të cilat nuk mbajnë asnjë lidhje me kënaqësitë e kësaj
bote.
Zemra e njeriut kurrë nuk pushon së dëshiruari, për
sa kohë ai është në këtë botë. Megjithatë, besimi në Botën
Tjetër do ta lejojë atë të kuptojë se mundësitë e ofruara nga
kjo botë janë të kufizuara dhe përfitimi që do të kishte nga
ajo, është shumë i pakët, se edhe pjesa që është e arritshme,
nuk mund të ruhet përgjithmonë, se kënaqësia dhe
lumturia nuk janë të kufizuara në jetën e shkurtër, këtu në
tokë. Pastaj, ai nuk do të pushtohet çdo çast nga një valë e
pafundme e dëshirave, duke e bërë atë të formojë lidhje të
panumërta dhe, në fund të fundit, të humbasë veten, as
nuk do të jetë tejet i sikletosur, në qoftë se nuk merr një sasi
të madhe të begative dhe bujarisë së kësaj bote dhe
kënaqësive që japin ato.
Qëndrimi i tij për përfitime materiale, kurrë nuk do
të jetë i njëjtë me atë të një personi të nxituar, i cili është në
gjendje ankthi dhe nervozizmi të vazhdueshëm, se mos
pasuria e tij nuk do të jetë e mjaftueshme deri në vdekjen e
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tij. Kjo është vetëm për ata që e adhurojnë këtë botë për
pasuritë materiale dhe e konsiderojnë atë si një qëllim në
vetvete. Ata që përparojnë drejt banesës së përjetësisë,
përdorin dhuntitë e kësaj bote si një mjet për arritjen e
qëllimit fisnik. Përveç kësaj, indiferenca për atë që
përmban kjo botë e kufizuar, e bën njeriun të gëzojë paqen
e brendshme që ai kërkon. Paqja e tillë, padyshim do ta
lejojë njeriun t‟i shijojë në një shkallë të lartë kënaqësitë e
jetës, ato kënaqësi që janë në përputhje me kriteret e fesë.
Rusoi thotë: “Unë e di që jam i destinuar të vdes. Pse,
atëherë, duhet të krijoj lidhje për veten time në këtë botë? Në një
botë, ku të gjitha gjërat janë duke ndryshuar dhe kalimtare, ku
edhe unë vetë, së shpejti, nuk do të ekzistoj, për çfarë më duhen
mua lidhjet? Emili, biri im, nëse të humbas, çfarë do të më
mbetet mua? Më duhet gjithsesi të përgatis veten për një
eventualitet të tillë të patolerueshëm, sepse askush nuk mund të
më sigurojë se unë do të vdes para teje.
Pra, nëse ju dëshironi të jetoni i lumtur dhe në mënyrë
racionale, bashkëngjitini zemrës suaj vetëm bukuritë që janë të
pavdekshme; përpiquni të kufizoni dëshirat tuaja dhe kryeni
detyrën me nderim të lartë, më mirë se të gjithë të tjerët. Kërkoni
vetëm ato gjëra që nuk e shkelin ligjin e moralit dhe mësoni veten
me humbjen e gjërave pa ankth. Mos pranoni asgjë, aq sa ju lejon
ndërgjegjja juaj. Nëse i bëni të gjitha këto, ju me siguri do të jeni
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të lumtur dhe nuk do të bëheni i lidhur më tepër se duhet me
diçka në tokë.” 8
Kur shpirti i njeriut është i mbushur plot me besim
te Zoti dhe është siguruar prej pavdekësisë së tij, ai do të
ndiejë një fuqi të jashtëzakonshme dhe gjithnjë në rritje
brenda vetes. Pasi ai e çliron veten nga lidhja absolute ndaj
vlerave të përkohshme të kësaj bote, ai do të jetë, në fakt,
zot i universit.
Qetësia e ngritur, që rezulton nga një orientim i tillë
i shpirtit, i jep njeriut aftësinë për t‟i rezistuar
vendosmërisht ngashënjimeve të botës dhe kërkesave
pasionante të vetvetes/unit. Ai nuk ankohet për mangësitë
dhe fatkeqësitë që e sulmojnë, as nuk bëhet krenar dhe
arrogant për shkak të sukseseve të tij. Çfarëdo që u
shkakton njerëzve të tjerë të humbasin lidhjet dhe
rëndësinë e tyre, nuk ka ndikim të padëshirueshëm mbi të.
Besimi në Ditën e Gjykimit dhe në ekzistencën e një
përsosmërie absolute, vështrimi ngulmues i të cilit përfshin
të gjitha gjërat dhe para të cilit të gjitha veprat e njeriut janë
të pranishme, edhe në qoftë se ato janë aq të
parëndësishme dhe të vogla sa një thërrmijë, krijon një
ndikim të fuqishëm në thellësitë e qenies së njeriut, me të
cilin asnjë forcë tjetër nuk mund të barazohet. Besimi tek
8

Emile, (përkthim persisht) faqe 547.
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Allahu dhe në urdhrat e Tij, jo vetëm e mbron njeriun nga
frika e vështirësive të jetës, por edhe i transformon këto
vështirësi në mënyra të zhvillimit dhe të ngritjes drejt
qëllimeve më fisnike të jetës.
Kështu Kur‟ani thotë: “Kushdo që beson dhe
reformon veten kurrë nuk do të bie pre e frikës ose e
trishtimit.” 9
“Allahu do t‟i udhëzojë në Rrugën e Drejtë të
lumturisë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira.”10
Kush mund të nënvlerësojë rolin e shpirtit dhe të
frymës në zhvillimin e njeriut dhe të mos i atribuojë atyre
pjesën më të madhe në lartësimin e shpirtit, deri në
shkallën më të lartë të përsosmërisë? A nuk kanë bërë të
mundur dashuria dhe besimi, gjatë gjithë historisë
njerëzore, aktet më të mëdha të përkushtimit dhe të
vetëflijimit?
Synimi i Kur‟anit është që, në mënyrë të vendosur,
të rrënjosë vetëdijen në qenien e tij të brendshme dhe
shpirtin e njeriut, për ta transformuar dhe për ta modeluar
shpirtin e tij në një mënyrë të tillë, që ai të detyrohet së
brendshmi të kryejë vepra të mira dhe me vlerë.
9

Sure “El En‟âm”, ajeti 48.
Sure “Jûnus”, ajeti 9.
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Përderisa besimtari varet për suksesin e tij në
përpjekjet e tij dhe me mbështetjen në fuqinë e pafund të
Allahut, ku ai ka të gjitha shpresat dhe mbështetet,
vështirësitë dhe dhimbjet që kalon dhe përballet, kurrë nuk
do të mundin ta errësojnë jetën e tij, sado e vështirë mund
të duket rruga për arritjen e qëllimit. Ai do të pranojë me
qetësi, madje edhe dështimin, në qoftë se ky dështim
ndodh në rrugën që të çon drejt Allahut dhe e konsideron
atë si një fitore.
Kushdo që zgjedh Allahun si mbrojtës dhe kujdestar
të Tij, do të shpëtojë nga errësira e shushatjes dhe nga
shmangia.
Kur‟ani thotë: “Zoti është mbrojtësi dhe kujdestari
i atyre që besojnë dhe i nxjerr ata të dalin nga errësira në
dritë.”11
Ata që nuk pranojnë të adhurojnë Zotin, e gjejnë
veten në sexhde para idhullit të brendshëm të tyre: pasioni
dhe dëshirat e forta sundojnë çdo dimension të qenieve të
tyre.
Vetadhurimi është një sëmundje e rrezikshme, që
me manifestimet e ndryshme në jetën individuale dhe
shoqërore të njeriut, sjell fatkeqësitë dhe trazirat më
tragjike. Ai krijon një pengesë të fuqishme midis njeriut
11

Sure “El Bekare”, ajeti 257.
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dhe të vërtetës dhe shkakton dobësimin e aftësive të njeriut
të perceptimit dhe verbërinë e qenies së tij të brendshme.
Kur‟ani thotë: “Mendo pak! Kush, përveç Allahut,
mund ta udhëzojë atë njeri, që dëshirat e veta i ka bërë
zot; atë njeri, të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e
ka shpënë në humbje, duke ia vulosur dëgjimin dhe
zemrën e duke i vënë perde para syve të tij?! A nuk po
merrni vesh?”12
Përderisa Islami e konsideron këtë botë si lëvrim për
në Botën Tjetër, është e pranueshme që njeriu ta
konsiderojë atë si një mjet. Nëpërmjet zgjedhjes së rrugës
së duhur dhe duke vepruar me virtytshmëri, njeriu është,
në fakt, duke u përgatitur për jetën në Botën Tjetër. Por në
qoftë se njeriu e konsideron këtë botë jo si një kalim që çon
në një jetë më të lartësuar dhe të përjetshme, të pafundme,
por si një qëllim dhe synim në vetvete, dëshira e tij e
pakuptimtë do t‟ia privojë atij lumturinë dhe do ta ndalojë
zhvillimin drejt përsosjes.
Kur‟ani deklaron: “A jeni të kënaqur me jetën e
kësaj bote, në vend të së Amshueshmes?! Kënaqësia e
kësaj bote, në krahasim me atë të Botës Tjetër, është
shumë e vogël.”13

12
13

Sure “El Xhâthije”, ajeti 23.
Sure “Et Teube”, ajeti 38.
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Një përparësi e veçantë
Njeriu që pranon parimin e një Jete Tjetër, si pjesë e
sistemit të tij të besimit, gëzon një përparësi të veçantë dhe
të vlefshme. Ai e di se e ardhmja e tij është krejtësisht e
varur nga sjellja dhe veprat e tij. Prandaj, sjellja e tij është e
bazuar në vërtetësinë dhe mungesën e hipokrizisë, në
pastërtinë dhe në sinqeritetin e tij. Besimi në Botën Tjetër,
jo vetëm që rrit cilësisht nivelin e veprave të tij, por edhe
përshpejton rritjen e tyre sasiore. Sa më e pasur përmbajtja
e besimit të tij, aq më e madhe do të jetë shkalla e
sinqeritetit të tij, në atë masë, sa edhe bëmat më të vogla,
do të jenë mbushur plot me qëllime të pastra.
Ai do të jetë i vetëdijshëm, se të gjitha bëmat e tij
janë vazhdimisht subjekt i shqyrtimit më të rreptë. Çfarëdo
veprimi, të mirë apo të keq, që ai kryen, do të regjistrohet
në librin e veprave të tij dhe do të ruhet për llogaridhënie.
Do të vijë dita, kur këto vepra do të shqyrtohen me
kujdesin më të madh, sepse nuk ka asnjë mister të fshehur
nga ai që e vëzhgon atë.
Në të kundërt, një njeri, qenia e brendshme e të cilit,
është e zbrazur nga besimi në Ditën e Gjykimit dhe e
mohon si më të frytshmin e realiteteve, imagjinon se ai nuk
do të merret nën përgjegjësi për çdo aspekt të veprave të
tij, që ai nuk do të digjet nga flakët e zjarrit që ai ndez sot
dhe nuk do të vuajë pasojat e rënda të veprave të tij
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korruptive. Ai është gllabëruar, në përputhje me rrethanat,
nga valët e mashtrimit dhe të pavërtetësisë. Ai vështron me
një dëshirë të zjarrtë të gjitha format e korrupsionit dhe
ndjek me ftohtësi dhe si i topitur virtytet dhe cilësitë e larta
të shpirtit. Për shkak të mënyrës së tij të mendimit, në qoftë
se ai, herë pas here, merr përsipër një vepër të dobishme
dhe të lavdërueshme, kjo do të mbetet e pavlerësuar nga e
ardhmja e verbër dhe e paqëllimtë, në të cilën ai beson.
Prandaj, ai e konsideron veten si të justifikuar në qenien
indiferente, për të gjitha vlerësimet e virtytit dhe të
emocioneve dhe përçmimin e të gjitha cilësive të larta
njerëzore. Nëse ai kryen krime të ndryshme, tradhti dhe
shtypje, ai nuk njeh asnjë sanksion tjetër përveç
konventave dhe rregullave të shoqërisë, që do t‟i kërkojnë
llogari për fajet dhe ndëshkimin e tij.
Të metat thelbësore të ligjeve njerëzore janë se ata
marrin përsipër të gjitha format e jetës njerëzore dhe
marrin fund me vdekjen. Ato janë të bazuara në dëshirat
dhe ndjenjat e shumicës së anëtarëve të shoqërisë.
Legjislacioni hyjnor ndjek një rrugë tjetër, e cila është e
bazuar në përjetësinë e jetës njerëzore, një jetë që nuk është
ndërprerë nga tehu i vdekjes. Ajo harton agjendën e saj në
përputhje me këto rrethana.
Një çështje tjetër, që kërkon analizë, është arsyeja
pse shkenca dhe mendja e njeriut janë të paafta të zgjerojnë
sferën e tyre për të ndihmuar ndërtimin e dimensioneve
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më fisnike të njeriut dhe të sjellin transformime të thella të
brendshme, siç bën autoriteti frytdhënës i fesë. Arsyeja për
rënien e njeriut në thellësitë e banalitetit dhe për
ekzistencën e të gjitha llojeve të të metave dhe mangësive
në shoqëri, gjendet në vet thelbin e ligjeve të krijuara nga
njeriu dhe në mungesën e harmonisë me natyrën
thelbësore të njeriut.
Njeriu me fe, me vullnet të plotë, zbaton ligjet që ka
pranuar si shprehje e urtësisë së përjetshme të Allahut. Ai e
di, për më tepër, se ndërsa është duke iu bindur këtyre
ligjeve, po udhëton në drejtim të përjetësisë dhe të
mbretërisë së pavdekshmërisë, përmes një hapësire kohore
të pafundme. Vizioni i ngushtë i njohurive të njeriut është i
paaftë të kuptojë plotësisht fatin, kësmetin e lartë të një
njeriu të tillë.

37

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
Mësimi 3

RINGJALLJA, NJË MANIFESTIM I URTËSISË
LARGPAMËSE TË ZOTIT

Nuk ka dyshim se veprimet e vullnetshme dhe
lëvizjet e njeriut, në të gjitha mënyrat, burojnë dhe
zhvillohen nga motivimet e brendshme. Të gjitha
përpjekjet tona, në aspektet e tyre të ndryshme, janë jo
vetëm reflektime të qëllimeve dhe idealeve tona, por edhe
përpjekje për t‟i përmbushur ato. Ato janë si përgjigjet e
shumta pohuese të thirrjeve të tendencave dhe dëshirave
tona.
Edhe në qoftë se imagjinojmë se disa nga veprimet
tona të vullnetshme dhe të qëllimshme, tërësisht pa
motivim personal, ne nuk duhet të anashkalojmë faktin se
asnjë nga mënyrat tona të sjelljes, është, në fund të fundit, e
ndashme nga një qëllim i fshehtë dhe i pashprehur. Në
thellësitë e çdo veprimi, është fshehur një qëllim i fshehtë
dhe në dukje i panjohur.
Për shembull, kur ne mendojmë qëllimin për t‟i bërë
mirë dikujt, nuk jemi të frymëzuar vetëm nga dëshira
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humane apo nga një shtysë bujarie, në kundërshtim me atë
që ne përfytyrojmë. Është dëshira për vetë paqen e
mendjes, duke u bërë motivimi ynë kryesor.
E njëjta gjë është rasti me ndonjë faktor natyror
brenda sferës së natyrës. Asaj, gjithashtu, nuk mund t‟i
mungojë një ideal apo qëllim. Dallimi është se ajo që njeriu
ndërmerr, si rezultat i dijes dhe i vetëdijes, lind në natyrë si
produkt i një faktori natyror, krejtësisht i palidhur me
njohuritë dhe perceptimin. Në të dy rastet, pra, thelbi i
materies është i njëjtë: prania e një synimi dhe i një qëllimi.
Intelekti, që është i çliruar nga iluzionet, kupton se e
gjithë struktura e universit ka dëshirën e nënkuptuar për të
rritur brenda saj një qenie që do të pajiset me mendim, e
aftë për zhvillim, e fuqizuar mbi fatin e vet dhe e aftë të
dalë nga kufizimet e nënshtrimit ndaj instinkteve, të lëvizë
në orbitën e udhëzimit me dritën e mençurisë së saj dhe të
zgjedhë lirisht rrugën e ngjitjes apo atë të rënies.

*****
Përveç kësaj, shkenca paraqet para nesh tablonë e
një universi të strukturuar mirë, që është rregulluar me
ligje dhe norma të sakta dhe të vërteta. Ky është një
univers, ku të gjitha gjërat, flatrat e një mole, fletët e një
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peme, një grimcë rëre, ndjekin sisteme të sakta
karakteristike për veten e tyre dhe rregullojnë lëvizjet e
tyre me saktësi gjeometrike. Nga atomi në galaktikë, e cila
përmban disa sisteme diellore brenda vetes, nga galaktika
në hapësirën e pafundme, e cila, nga ana tjetër, përmban
galaktika të shumta brenda vetes, e gjithë tërësia e
pafundme e qenies, duke filluar nga grimca më e vogël
deri te trupat qiellorë më të mëdhenj, çdo gjë lëviz në
përputhje me një rregullsi të veçantë dhe të mahnitshme.
Duke qenë kështu, është mjaft e papajtueshme me
inteligjencën e njeriut, si dhe me mendimin e tij shkencor,
që të pohojmë se të gjitha aktivitetet gjithëpërfshirëse,
vërtet të pafundme, që ndodhin në botë, nuk kanë asnjë
lidhje mes bërësit dhe veprimit, ose bërësit dhe qëllimit të
tij.
Pasi ne supozojmë se sistemi i mrekullueshëm i
universit është krijuar nga një dije dhe fuqi e pafund, ne
nuk mund të besojmë se Krijuesi duhet të vendosë në
qendër të universit të gjitha krijesat e Tij, qofshin të gjalla
apo të pajeta, ligjet që rregullojnë funksionimin e tyre dhe
të pajisë secilën prej këtyre krijesave me mjetet e
nevojshme për jetesë, pa ndjekur një qëllim të caktuar në
gjithë këtë planifikim dhe renditje.
Një shoqëri e përbërë nga besimtarë në unitet me
Allahun, që e njohin Atë si zotërues të të gjitha formave të
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përsosmërisë, gjithashtu, pranojnë pa mëdyshje se rendi i
botës ka një qëllim.
Si mundet të dëshmojë njeriu, në të njëjtën kohë, për
dituritë e pafundme, fuqitë e përjetshme dhe Urtësinë e
Krijuesit dhe të mohojë se e gjithë veprimtaria e kësaj
Qenie Madhështore, ka një qëllim final?
Është e pakonceptueshme që ne duhet të pohojmë
se fara e qëllimit është mbjellë në më të voglin prej
organeve tona trupore dhe, nga ana tjetër, pretendojmë se
destinacioni i njeriut, në tërësi, është zbrazëtia dhe jeta pa
qëllime.
Duke filluar që nga momenti që është formuar fara e
tij, njeriu nuk mund të konceptohet si një qenie që është
lënë në aparatin e tij, për të ndjekur fazat e ndryshme të
rritjes thjesht në përputhje me instinktin natyror.
Gjithashtu, nuk është e mjaftueshme se, nëse nga të gjitha
shqetësimet që janë të nevojshme për të, ai kënaq veten,
duke u mjaftuar vetëm me sigurimin e mjeteve të
ekzistencës.

*****
Në përgjithësi, thirrja e të gjitha feve hyjnore janë të
bazuara në përgjegjësinë dhe llogaridhënien e njeriut.
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Profetët dhe të Dërguarit e Allahut kanë deklaruar
gjithmonë, në mënyrë kategorike, që është e veçanta e tyre,
se në botën vërtetë, të pafundme, të stërmadhe, e cila
shtrihet përballë njeriut, të gjitha veprat e tij janë subjekt i
llogaridhënies.
Prandaj, kanë nxitur prerazi ata që kanë pranuar
mesazhin e tyre, për të përgatitur veten për ngjarje të
madha, të cilat do të ndodhin gjatë gjithë krijimit, duke e
bërë atë të hyjë në një fazë të re, duke iu nënshtruar një
rendi të ri dhe duke pranuar një jetë të re.
Ata kanë urdhëruar pasuesit e tyre më tej për
përdorimin e fuqive të tyre për rritjen, zhvillimin dhe
ndryshimin, në mënyrë që të gjitha dimensionet e
ekzistencës së tyre të lulëzojnë dhe të arrijnë shpëtimin.
Ata i kanë paralajmëruar se mos bëjnë ndonjë vepër që do
t‟u sillte atyre mjerimin dhe fatkeqësinë në Botën Tjetër
dhe do t‟i çonte të digjen në zjarrin e pendimit të
përjetshëm.
Me dorën e vet, njeriu mbjell në këtë jetë farën e
jetës së tij në Botën Tjetër. Ai e përcakton vetë fatin që do të
ketë në Botën Tjetër. Me fjalë të tjera, jeta e tij e përjetshme
është formuar nga materiali apo produkti që ai vetë ofron
paraprakisht.
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Imagjinoni një piktor të talentuar, i cili shpenzon një
pjesë të madhe të kohës për krijimin e një vepre të vërtetë
arti dhe pastaj e shkatërron atë. A është e mundur që një
person i tillë të konsiderohet i arsyeshëm? Nuk ka dyshim
se asnjë person inteligjent nuk do ta bënte një gjë të tillë.
A mundet qëllimi prapa krijimit të skemës së madhe
dhe të mrekullueshme të qenies, të thurur së bashku me
aftësi të tilla, të përkryera, apo krijimi i njeriut, me të gjitha
aftësitë dhe kompetencat e pandalshme, të jetë jeta e
kufizuar dhe e izoluar e kësaj bote, me të gjitha
kontradiktat që ajo përmban? A është fati i njeriut të luftojë
pa shpresë në një vorbull fantazish dhe imagjinatash të
verbra, të jetë skllavi i kritereve të rreme të modelimit, të
përpunimit të tij dhe pastaj të shpërndahet si një pjesë e
vogël e grimcave të pluhurit në pafundësinë e hapësirës,
sapo vdekja të mbyllë librin e jetës së tij?
Nëse do të ishte kështu, a nuk do t‟i ngjante Krijuesi
një artisti hipotetik, nihilist dhe të paqëllimtë? A nuk do të
jetë krejtësisht e papajtueshme me njohuritë, fuqinë e urtë
të asaj Qenie të vetëdijshme dhe krijuese, drita me ndikim
të gjerë është shfaqur në aspektin e brendshëm dhe të
jashtëm të çdo thërrmije të krijimit?
Sikur Urtësia Hyjnore të ishte e reduktuar në
mënyrë kaq drastike, ajo nuk mund të ishte më një lumë i
gjerë që do të ujisë tërë fushën e ekzistencës.
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Karvani i qenies, gati për t‟u nisur, në rrjedhën e tij
të zhvendosjes drejt përsosmërisë, në fund të fundit, do të
arrijë përsosmërinë absolute dhe ne, gjithashtu, duke pasur
burim Zotin e ekzistencës, do t‟i drejtohemi të vërtetës
finale.
Në rendin e përgjithshëm të gjithësisë, shfaqja e
Ringjalljes ka natyrshëm një pashmangshmëri të caktuar.
Ashtu sikundër, pas errësirës, vjen drita dhe drejtësia del
nga shtypja dhe padrejtësia, kështu edhe jeta e kësaj bote
arrihet me anë të Ringjalljes. Nëse e mohojmë këtë të
vërtetë, ne jemi realisht duke nënvlerësuar dekretet dhe
urdhëresat e llogaritura saktësisht, që sundojnë mbi
krijimin, si dhe hapësirën e gjerë të natyrës dhe të botës, e
cila është shumë e pafund dhe e ndërlikuar për ta përfshirë
në mendjen dhe vizionin tonë. Përveç kësaj, ne jemi duke
harruar parimin e parë drejt përsosmërisë, që mund të
nxirret si përfundim nga vëzhgimi i kujdesshëm i krijimit
dhe i lëvizjes së të gjitha pjesëve të gjithësisë.
Si mund të pranojmë, nga njëra anë, se ky parim
mbizotëron tërë sistemin e krijimit, nga grimcat më të
vogla të atomit, deri te trupat e stërmëdhenj dhe
frikëndjellës qiellorë dhe të supozojnë, nga ana tjetër, se
rezultati përfundimtar i funksionimit të këtij parimi, do të
jetë zhdukja dhe mosekzistenca absolute?
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Nëse ky është koncepti ynë i rregullit të gjithësisë,
do të jetë i papajtueshëm me pafundësinë e krijimit dhe të
dukurive të panumërta që ai përmban. Urtësia dhe
inteligjenca nuk do të jenë në gjendje të bashkërendojnë me
Urtësinë e Zotit, thelbin e pafund, Projektuesin e madh të
krijimit të gjithësisë.
Përveç qëllimeve relative dhe kalimtare që mund të
vëzhgohen në të gjithë sistemin e gjithësisë, ka një pikë të
fundit të çdo gjëje, të cilën Kur‟ani e përshkruan si përjetësi
dhe jetë të pafundme.
“Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe
gjithçka që gjendet në Tokë dhe tek Allahu do të
kthehen të gjitha gjërat.”14
“Allahut i përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe
gjithçka që ndodhet në Tokë. Dhe vërtet, tek Allahu
kthehen të gjitha çështjet!”15
Krijuesi ka krijuar rendin madhështor të ekzistencës
me fuqi dhe urtësi të pakufishme. Ai ka sjellë në jetë krijesa
të panumërta në të gjithë hapësirën e pafundme të botës
dhe nga mesi i tyre ka zgjedhur njeriun, si produktin më të
lartë të punës së Tij, madje edhe duke krijuar vartësi ndaj
vullnetit të tij të të gjitha dukurive të krijimit. Nëse ky
14
15

Sure “Âli Imrân”, ajeti 109.
Sure “Esh Shûra”, ajeti 53.
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Krijues do të urdhëronte që ekzistenca e njeriut duhet të
marrë fund me vdekjen e tij, Ai do ta bënte të pafrytshme
dhe të pakuptimtë për vetë themelin e ekzistencës së botës,
praninë e një krijese kaq fisnike, njeriut.
Megjithatë, bazuar në parimin e zhvillimit drejt
përsosmërisë, arritja e Jetës së Përjetshme paraqet fazën e
fundit të përsosjes. Përndryshe, çfarë zhvillimi do të ishte
që pas përshkimit të një seri lëvizjesh dhe ndryshimesh,
fati përfundimtar i të gjitha qenieve të ishte shkatërrimi
dhe shfarosja? Pasi çfarë nënkuptohet nga parimi është
përparimi dhe zhvillimi, jo ndryshimet dhe zhvillimet që
çojnë drejt asgjësë. Edhe koncepti ciklik i lëvizjes dhe i
ndryshimit do të ishte i pakuptimtë, sepse edhe atij do t‟i
mungonte një rezultat dhe qëllim përfundimtar.
Përveç gjithë këtyre, dija njerëzore dhe shkenca
përjashtojnë mundësinë e asgjësimit absolut për çdo lloj
dukurie, duke pasur parasysh pavdekshmërinë e materies
dhe të energjisë. Grimcat materiale që e përbëjnë këtë botë,
nuk mund të shkatërrohen brenda kontekstit të rendit
aktual të gjërave.
Të gjitha gjërat do të arrijnë përsosmërinë që ato
kërkojnë, kur një tjetër rend, bazuar në pavdekësi dhe
përjetësi, mbizotëron mbi elementet e shpërndara të kësaj
bote, pavarësisht, nëse lëvizja universale drejt përsosjes
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zhvillohet në formën e jashtme të gjërave, apo në thelbin
dhe përmbajtjen e tyre.
Ky proces gjithëpërfshirës i ndryshimit, kjo lëvizje e
përhershme, bëhet e pranueshme në mënyrë racionale dhe
e kuptueshme si duhet, vetëm kur ka një drejtim dhe një
qëllim drejt të cilit përparon.
Me lëvizjen e llogaritur me saktësi dhe rregullsi,
tërësia e gjithësisë është duke ecur përpara drejt maturimit
përfundimtar të saj, d.m.th. Ringjalljes, ashtu si një fëmijë
përparon në fazën më të lartë të zhvillimit, që përfaqëson
pjekurinë. Me pak fjalë, zhvillimi universal dhe i lindur i të
gjitha gjërave nga mangësitë në një seri të përsosmërisë
relative, ka si qëllim përsosjen e saj absolute, ashtu si thotë
Kur‟ani: “Vetëm tek Ai do të kthehemi të gjithë.”16
Kështu, jo vetëm që rrota e përparimit material nuk
ndalet, dhe tërësia e universit kurrë nuk pushon së
përparuari, në të njëjtën kohë, zhvillimi i brendshëm dhe
shpirtëror i njeriut dhe idealet e tij fisnike nuk mund të
përparojnë në kushtet e ekzistencës së tij aktuale. Kjo është,
në fakt, mbarimi i rendit aktual të gjërave që sjell fillimin e
jetës së tij të përjetshme dhe kushtet e nevojshme për të
arritur një shkallë të lartë dhe një vend sublim. I çliruar nga
të gjitha llojet e ndotjeve materialiste, ai zbulon për veten
16

Sure “Junus”, ajeti 4.
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një fushë të tejmbushur, si me të mira materiale, ashtu dhe
me kënaqësi shpirtërore. Pikërisht këtu besimi dhe veprat e
tij japin frytet dhe çdokush shpërblehet për bindjet dhe
veprimet e tij.
Kështu, Kur‟ani thotë: “Ne nuk krijuam qiejt e
Tokën dhe gjithçka që ato përmbajnë kot dhe pa ndonjë
qëllim.” 17
“Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar
në këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe që meditojnë për
krijimin e qiejve dhe të Tokës (duke thënë) „O Zoti Ynë!
Ti nuk i ke krijuar kot këto - lartësuar qofsh (nga çdo e
metë)! Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit.‟”18
“Ne nuk i kemi krijuar qiejt, Tokën dhe çfarë
gjendet midis tyre, për t‟u zbavitur! Ne i kemi krijuar ato
me qëllim të plotë, por shumica e tyre nuk e dinë.”19
Ai që është i bindur për urtësinë me ndikim të gjerë
të Allahut, e di që në këtë mbretëri të gjerë, ku të gjitha
gjërat janë të gjunjëzuara në mënyrë unike ndaj fuqisë së
Tij të para-përjetshme, asgjë nuk i është lënë planeve,
mjeteve të tij, ose ka mungesa të fiksuara e të përcaktuara
në përmbajtje. Ai e di se rendi i botës ushqehet me urtësinë
17

Sure “El Kasas”, 27.
Sure Âli Imrân”, ajeti 191.
19
Sure “Ed Duhân”, ajetet 38-39.
18
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e përsosur dhe me drejtësinë. Të gjitha dukuritë që ajo
përmban, janë vazhdimisht në ndryshim dhe përparim, në
përputhje me një model të rregullt, harmonik dhe të
pashmangshëm.
Sikur rebelimi dhe shkeljet e ligjit të ishin parimet
që rregullojnë gjithësinë, apo baza e të gjitha gjërave
ekzistuese të ishte gabim, atëherë nuk do të kishte shenja të
harmonisë apo të rregullit në botë. Në fakt, ne do të ishim
të detyruar të ndëshkojmë të gjithë botën me
mosekzistencë.
Besimtari, në Urtësinë e Allahut, e di se ai zotëron
vetë mjetet për përsosjen e botës së brendshme që do të
zgjasë deri në përjetësi. Ai, ose mund të ndërtojë dhe të
përsosë jetën e tij të ardhme, ose do t‟i vërë flakën, duke e
kthyer atë në një rrënojë.
Pra, nëse dikush ka një koncept të tillë për
gjithësinë, ai kurrë nuk do të imagjinojë se të gjitha
dimensionet e ekzistencës njerëzore janë asgjësuar, sapo
kësaj jete i vjen fundi. Ai e kupton se gjendja e tanishme e
gjërave vazhdon në një kuptim të thellë, në një formë që
është edhe e përshtatshme, edhe e lavdishme, se është në
atë rend të transformuar të gjërave, që etja për vlerat dhe
idealet e lartësuara mund të shuhet përfundimisht.
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Thelbi i pafund i Allahut është i përsosur në çdo
aspekt. Mungesa dhe nevoja nuk mund të sulmojë Qenien
e Tij të Shenjtë. Në të kundërtën, gjërat e krijuara kanë
nevojë për Të. Allahu i jep bekimet jetës, së bashku me të
gjitha fuqitë dhe aftësitë, mbi njeriun. Është më se e
natyrshme, se rezultati përfundimtar i krijimit të Tij duhet
të kthehet tek Ai.
Kështu, Kur‟ani thotë: “O njerëz! Ju jeni të varfër e
nevojtarë për Allahun, kurse Allahu s‟ka nevojë për asgjë
dhe është i Denjë për çdo lavd.”20

*****
Urtësia e Allahut, në këtë mënyrë, kërkon që në një
ditë të caktuar njerëzit duhet të japin llogari për veprat e
tyre.
Kur‟ani premton se do të vijë një ditë e tillë:
“Sigurisht që Zoti yt do t‟i tubojë ata të gjithë në Ditën e
Gjykimit; të gjithë veprat e Tij janë frymëzuar vërtet nga
Urtësia dhe Dituria.”21
Përsosmëria përfundimtare për të cilën njeriu është
me të vërtetë i denjë, nuk është e arritshme në mbretërinë e
20
21

Sure “El Fâtir, ajeti 15.
Sure “El Hixhr”, ajeti 25.
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kësaj bote. Zhvillimi i saj drejt përsosjes vazhdon deri në
Jetën e Përtejme, kur ai e arrin qëllimin final dhe dëshirën e
tij, që është arritja e bashkimit me origjinën sublime të të
gjitha qenieve.
Njerëzit do të takohen me Krijuesin e tyre në një
mënyrë të përcaktuar nga veprat, karakteristikat dhe
sjelljen e tyre në këtë botë. Kjo është e vërtetë, si për ata që
janë të dëlirë, të pastër dhe fatlumë, ashtu edhe për të
përçmuarit, zemrat e të cilëve janë nxirë me mëkate, pasi të
gjitha krijesat, në mënyrë të pashmangshme, duhet t‟i
nënshtrohet vullnetit të papërmbajtshëm të Allahut dhe
normave të besueshme që Ai ka vendosur. Me dëshirë ose
jo, ata kthehen tek Ai.
Megjithatë, mënyra në të cilën ata takohen me
Allahun, e përcakton sjellja e tyre, ndërsa janë në këtë botë
dhe cilësitë që ata kanë fituar, pasi veprat e njerëzve kanë
arritur në përfundim, rezultatet e veprave të tyre janë
zbuluar dhe bëhen të dukshme. Cilësia e takimit të
njerëzve me Zotin varet, pra, nga mënyra e sjelljes që i ka
dalluar dhe i ka karakterizuar ata në këtë botë.
Kështu, Kur‟ani shpall: “Atëherë ti, o njeri, që
përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt.”22

22

Sure “El Burûxh”, ajeti 6.
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“Kthimi juaj do të jetë te Zoti i Plotfuqishëm.” 23
“Ai është Sunduesi mbi robtë e Vet. Ai ju dërgon
rojtarë (engjëj) të cilët, kur ndonjërit nga ju i vjen vdekja,
ia marrin shpirtin, duke mos bërë kurrfarë lëshimi.
Pastaj të gjithë do të kthehen tek Allahu, Zoti tyre i
vërtetë. Vetëm Atij i takon të gjykojë dhe Ai është më i
shpejtë në llogari.” 24
Sa për shpirtligjtë dhe zemërzinjtë, të cilët janë të
destinuar për në zjarrin e Xhehenemit, edhe ata do të vihen
ballë për ballë me Allahun e Shenjtë. Sidoqoftë, Allahu nuk
i shqyrton ata duke i favorizuar dhe me mëshirë, por janë
të privuar nga favoret e Tij. Kur‟ani thotë: “Allahu nuk do
t‟u flasë atyre, as nuk do t‟i shikojë në Ditën e Kiametit
dhe as nuk do t‟i pastrojë prej gjynaheve e për ta do të
ketë dënim të dhembshëm.” 25
“Atë Ditë do të ketë fytyra rrëzëllore, të qeshura e
të gëzuara kur të përballen me Allahun. Atë Ditë do të
ketë (edhe) fytyra të pluhurosura, që do t‟i mbulojë
errësira. Këta janë jobesimtarët, gjynahqarët.” 26

23

Sure “En Nexhm”, ajeti 42.
Sure “El En‟âm”, ajetet 61-62.
25
Sure “Âli Imrân”, ajeti 77.
26
Sure “Et Tekuîr”, ajetet 38-42.
24
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Njeriu zotëron instinkte të larta fetare dhe morale,
që e tërheqin atë drejt Allahut. Nën ndikimin e këtyre
instinkteve ai do besojë në Zot dhe dëshiron të kapërcejë
kufijtë, të cilat e burgosin atë gjatë gjithë jetës së tij
materiale. Në përputhje me rrethanat, ai, me padurim dhe
me frymën e dëshirës së lartë, do të heqë dorë nga jeta e
jashtme materiale e kësaj bote, për hir të qëllimeve të
mëdha dhe idealeve të vlefshme e të çmuara.
Një transformim i tillë në botëkuptimin e tij është
bërë i mundur nga fakti se një ideal i përjetshëm zhvillohet
furishëm nga qenia e tij dhe se ai ka instinkte të larta, të
cilat janë të lidhura me përjetësinë. Këto instinkte e
tërheqin në drejtim të përjetësisë dhe përfundimisht, ai hyn
në mbretërinë e tij të vërtetë. E gjithë kjo do të thotë se
është aftësi e lindur brenda njeriut për një Jetë të
Përjetshme.
Veprat dhe sjellja e njeriut janë si një farë nga e cila
rritet përjetësia, një farë që mund të lulëzojë dhe të
zhvillohet vetëm në një jetë të begatisë së përjetshme.
Farërat që mbjellin të paudhët dhe keqbërësit në këtë botë,
gjithashtu, u sjellin atyre një formë të Jetës së Përjetshme,
në të cilën ata korrin frytet e mëkateve dhe të këqijave që
kanë bërë.
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
u shpreh në lidhje me këtë: “Bota është një vend kalimtar dhe
Jeta e Përtejme është një vend qëndrimi.”27
Në të vërtetë, është Jeta e Përtejme ajo që i jep
kuptim jetës së kësaj bote.

27

“Nahxhul Belaghah”, Sermon 203.
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Mësimi 4

RINGJALLJA, NJË MANIFESTIM
I DREJTËSISË HYJNORE

Çështja e drejtësisë së Zotit, që ka dimensione të
shumta, duhet të ngrihet në këtë pikë.
Ne vërejmë se në këtë botë, veprat e mira dhe të
këqija të njerëzve, nuk i nënshtrohen asnjë llogaridhënie
përfundimtare. Kriminelët dhe sundimtarët shtypës, të
cilët, me pretendimin e tyre ndaj pavarësisë absolute,
shkelin mbi jetën e njerëzve dhe liritë e tyre, mund të
gëzojnë pasuri dhe luks me bollëk deri në fund të jetës së
tyre.
Ata nuk shmangin asnjë veprim, që mendjet e tyre
të ndotura i frymëzojnë, por as nuk janë ndëshkuar ashpër
nga drejtësia dhe ligji, si dhe nuk vuajnë pasojat e
natyrshme të bëmave të tyre. Nuk ka asnjë pushtet apo
autoritet që parandalon kundërvajtjet e tyre, të ndalojë
shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ose të kufizojë shtrirjen e
pushtetit të tyre.
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Në fund, si shtypësi dhe të shtypurit, njeriu i
ndotur me gjynahe dhe i urti, i cili përpiqet t‟i zotërojë
instinktet e tij pasionante dhe të arrijë virtytin, që arrin
natyrë shpirtërore të bollshme përmes kombinimit të
devotshmërisë me sjelljen, të gjithë, do të mbyllin sytë në
këtë botë. Është e vërtetë se feja ndalon të gjitha format e
nënshtrimit ndaj sundimtarëve jobesimtarë dhe pranimin e
dekreteve tiranike të vendosura nga qeveritë shtypëse dhe
ai e konsideron rezistencën ndaj të gjitha llojeve të
agresionit si një urdhër i nevojshëm i fesë dhe i jetës.
Megjithatë, ballafaqimi me shtypësit nuk prodhon
gjithmonë një rezultat pozitiv. Në rrjedhën e luftës, njerëzit
mund të shkelen me forcë nga shtypësit dhe të humbasin
jetën e tyre. Sikur të mbylleshin dosjet në këtë botë, për
veprat e mira dhe të këqija, në mënyrë që të varroseshin
përgjithmonë në varrezat e mosqenies, çfarë do të bëhej me
drejtësinë e pafund, urtësinë dhe mëshirën që Zoti mban
gjallë për shërbëtorët e Tij, gjurmët e drejtësisë dhe të
urtësisë të të cilit janë manifestuar në tërë krijimin e Tij?
Në qoftë se ne pranojmë se Zoti ka krijuar një
mjedis, ku shumë njerëz keqbërës dhe shtypës janë të aftë
të vazhdojnë rrugën që kanë zgjedhur deri në momentin e
fundit të jetës së tyre, pa njohur asnjë kufi në sjelljet e tyre
dhe pa u ndalur nga çdo akt i turpshëm për të fituar
pushtet të pakufizuar dhe të kënaqin dëshirat e tyre të
shfrenuara, në qoftë se ne pranojmë që kjo është e mundur,
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pa dhënë llogari për veprat dhe se të shtypurit vazhdojnë
të përpëliten nën fshikullimën e kamxhikëve të
padrejtësisë dhe të humbjes, deri në gulçimën e tyre të
fundit, e gjithë kjo, a mund të quhet ndryshe përveç se
shtypje dhe padrejtësi?
Tani ne e dimë se askush, që ka idenë më të vogël
mbi dashurinë dhe drejtësinë, nuk do të jepte pëlqimin për
një gjendje të tillë. E si mundet, atëherë, Thelbi më i Shenjtë
i Allahut, nga i cili rrjedh mëshira e pafund, dashuria dhe
drejtësia, të pranojë padrejtësi të tilla dhe të vendosë në të
vulën e Tij të miratimit? Si mundet që mendja krijuese e
njeriut, aspekti më sublim i qenies së tij, që e udhëzon atë
drejt njohjes së vetes dhe të gjithësisë, ta gjykojë këtë
çështje?
Është e vërtetë se Allahu nuk e ka lejuar kryerjen e
drejtpërdrejtë të një veprimi mizor kundër një personi të
caktuar. Megjithatë, fakti që një komunitet i caktuar u
siguron disa kriminelëve shtypës lirinë dhe forcën për të
vepruar ashtu si dëshirojnë dhe në fund e përjashton nga
çdo formë e ndëshkimit, është në vetvete një shprehje e
qartë e padrejtësisë. Lidhja midis drejtësisë së Zotit dhe
nevoja për dhënie llogari të saktë për veprat e kryera të
njerëzve, në këtë mënyrë e bën të pakundërshtueshme, të
qartë domosdoshmërinë e Ringjalljes.
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Përveç kësaj, disa krime dhe mëkate të veçanta kanë
ndikime aq të mëdha, saqë ato nuk mund të ndëshkohen
në mënyrë të menjëhershme në këtë botë, me kohë dhe
hapësirë të kufizuar. Krimet janë, nganjëherë, aq të rënda,
sa dënimi që u jepet kriminelëve për krimet që kanë kryer,
është i butë dhe i pajustifikueshëm.
Kriminelët grabitës, për të cilët bota nuk është gjë
tjetër veçse një trup i pajetë për ta ushqyer, vret dhe
konsumon sipas dëshirës. Duart e tyre janë të lyera me
gjakun e qindra apo mijëra njerëzve, të cilët i heqin zvarrë
drejt gijotinës. Ata janë kaq shumë të zhytur në batakun e
mëkateve dhe të padrejtësisë, saqë janë të paaftë të nxjerrin
mësime nga e kaluara, apo të mendojnë për një të ardhme
më të mirë dhe më të lartësuar shpirtërisht. Nëse
përkundër të gjitha krimeve që kanë kryer, shpirti i tyre do
të merrej njësoj si shpirti i njërës prej viktimave të tyre,
ndëshkimi i përfshirë do të ishte i padrejtë dhe tmerrësisht
i pabarabartë, sepse ata do të ndëshkohen, në këtë mënyrë,
vetëm për një nga viktimat e tyre dhe të gjitha krimet e
tjera do të mbeten pa u ndëshkuar.
Shumë krime janë, pra, jashtë objektit të shpagimit
të kësaj bote. Nëse ne dëshirojmë që të analizojnë çështjen
më logjikisht, duhet të shikojmë më tej, përtej kësaj bote.
Ekziston dhe gjykimi se asnjë autoritet në këtë botë nuk e
ka fuqinë për të rivendosur mes njerëzve të gjitha të drejtat
që i janë shkelur.
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Në mënyrë të ngjashme, bota nuk ka fuqi për të
shpërblyer virtytet në mënyrë të përshtatshme dhe të plotë.
Kur ne mundohemi të vlerësojmë përpjekjet e paepura që
njerëzit e dëlirë dhe të virtytshëm bëjmë në këtë botë, e cila
është plot shqetësime dhe dhimbje, kuptojmë se këtu
shpërblimet janë shumë të lehta.
Çfarë shpërblimi, sipas vlerës së përpjekjeve të tij,
mund të jepet në këtë botë për një që ka përfituar miliona
prej njerëzve, me thesarin e dijes dhe të mësimeve të tij ose
me shërbimet e sinqerta dhe të përkushtuara?
Si dhe ku, në këtë botë, do të shpërblehet ai, që i
kushton gjithë jetën adhurimit të Zotit dhe mbështet
shërbëtorët e Tij, shërbimet e të cilëve shtrihen në mënyra
të shumta në shoqëri të tëra, dhe i cili, në fund të fundit,
sakrifikon jetën e vet për hir të qëllimeve hyjnore?
Nuk i mbetet jetë në këtë botë, që t‟i mundësojë atij
të korrë frytet e përkushtimit dhe të vetësakrifikimit të tij.
Kufizimi i përkohshëm që i imponohet jetës në këtë botë,
nuk lejon as të devotshmit të marrin shpërblimin e tyre.
Kur‟ani thotë: “A mos mendojnë ata që bëjnë vepra
të këqija, se Ne do t‟i bëjmë të njëjtë me ata që kanë
besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja
e tyre do të jetë e njëjtë? Sa keq që gjykojnë ata! Allahu i
krijoi qiejt dhe Tokën me qëllim të plotë, në mënyrë që
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çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar. E,
askujt nuk do t‟i bëhet padrejtësi.”28
Nga dita që hedh hapat e parë të hyrjes në këtë
vendbanim të kësaj bote deri në momentin që toka e tërheq
atë në gjirin e saj, njeriu duhet të luftojë me mundimet,
vështirësitë, problemet dhe fatkeqësitë e tij.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
e përshkruan këtë botë kalimtare, mbushur plot dhimbje,
në këtë mënyrë: “Bota është një vendbanim, ku banorët janë
mposhtur nga trishtimi dhe dhembja. Kjo është një botë e njohur
për mashtrime dhe dredhi dhe për mungesë totale të stabilitetit.
Ata që hyjnë në këtë vendbanim, kurrë nuk do të gëzojnë siguri
dhe qetësi. Rrethanat e saj janë vazhdimisht në ndryshim dhe
dëshirat e kënaqësitë e saj janë të qortueshme dhe të dënueshme.
Prehja, çlodhja dhe qetësia nuk mund të gjenden askund në të.
Çdo çast ajo i drejton shigjetën e fatkeqësisë njeriut, para se, më
në fund, ta dërgojë atë në darën e vdekjes dhe të shkatërrimit.”
A mund të besohet se një botë e tillë, e mbushur plot
dhimbje, fatkeqësi dhe vështirësi, duhet të jetë qëllimi
përfundimtar dhe qëllimi i krijimit?
A mos vallë, Allahu, me të gjitha veprimet e Tij të
bazuara në përsosmëri dhe rend dhe me urtësinë dhe
drejtësinë e Tij, që është e dukshme në të gjithë krijimin,
28

Sure “El Xhâthije”, ajetet 21-22.
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duhet ta ketë krijuar njeriun vetëm për hir të një bote të
tillë?

Rendi gjithëpërfshirës dhe universal
Duhet të vihet në dukje se rendi që ne shohim në
botë, është një urdhër hyjnor, një rend që përfshin të gjitha
gjërat në të gjithë shtrirjen e saj. Të gjitha objektet e krijuara
në gjithësi, qofshin të mëdha apo të vogla, duke filluar nga
thërrmijat më të vogla të atomit deri te planetet e
panumërta, të cilat janë të shpërndara në të gjithë
hapësirën, krijohen dhe marrin formë nga drejtësia që
sundon të gjithë skemën e krijimit. Ky sistem i madh i
qenies nuk shpëton nga ndikimi i drejtpërdrejtë i sundimit
të drejtësisë, qoftë dhe për një çast të vetëm. Ky është një
realitet që mund të përshihet nga të gjitha dukuritë në
botën e krijimit.
Nëse pjesët përbërëse të këtij sistemi do të devijonin,
qoftë edhe pak, nga orbita e tyre e përcaktuar, parimet e
nevojshme në të cilat rendi i gjithësisë është i bazuar do të
binte, duke rezultuar në shkatërrimin e tij.
Pavarësisht nga të gjitha talentet e tij të shquara,
njeriu formon një pjesë të këtij urdhri universal, ai nuk
mund të konsiderohet si i përjashtuar nga rregullat e tij
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gjithëpërfshirëse dhe universale. Faktori i vetëm që e
dallon atë, është zotërimi i lirisë, që i mundëson atij të
qenit krijues dhe shpikës. Ai hap para tij rrugën për
arritjen e qëllimeve dhe të synimeve të tij. Është me të
vërtetë një burim krenarie për të, se i vetëm midis të gjithë
krijesave të botës, ai është në gjendje, falë kësaj cilësie
unike dhe potencialeve që i mundëson për të zbutur
impulset e tij shkatërruese, t‟i bashkërendojë ata me
aktivitetet e tij konstruktive. Duke krijuar njeriun e lirë,
Zoti ka paraqitur edhe urdhrin themelor të gjithësisë, edhe
ndryshimet që ka sjellë në këtë rend nga mosbindja e
njeriut.
Sikur njeriu të ishte drejtuar pashmangshmërisht
drejt përvetësimit të pasurisë shpirtërore dhe në rrugën që
të çon në lumturi, sikur forcat shkatërruese ta udhëhiqnin
atë drejt virtyteve të larta, nuk do të kishte krenari më të
madhe për njeriun. Prandaj, ne duhet të pranojmë se, duke
marrë dhuratën e lirisë dhe të vullnetit nga Allahu, duhet
të qëndrojmë një ditë në oborrin e Drejtësisë së Allahut, për
t‟u gjykuar atje sipas parimit universal të të gjithë krijimit
të drejtësisë. Nuk mund të besojmë se njeriu duhet të jetë i
përjashtuar nga Drejtësia e Krijuesit që mbizotëron në të
gjithë universin, duke u bërë kështu një element i
mosmarrëveshjes.
Nëse marrim në konsideratë, nga njëra anë,
funksionimin e parimit të drejtësisë gjatë gjithë skemës së
62

Sejid Muxhteba Musavi Lari
ekzistencës dhe, nga ana tjetër, faktin se shumë shpërblime
e ndëshkime nuk mund të jepen në këtë botë, bëhet e qartë
se natyra e veprave të njerëzve dhe arritjet e tyre duhet t‟i
nënshtrohet shqyrtimit në një Botë Tjetër dhe në një kohë
më të përshtatshme. Prova qëndron në deduksionin që
mund të bëhet nga natyra thelbësore e njeriut (si një qenie
që ka lirinë), pasi të gjitha dimensionet e qenies së tij, të
gjitha idealet e tij dhe nevojat themelore, do të realizohen
në Botën Tjetër.
Kështu, ne mund ta kuptojmë mirë se Zoti, që nuk
ka nevojë për krijimin e njeriut, kurrë nuk do ta
shkatërrojë, ose do ta fshijë qenien tonë, para se të arrijmë
përsosmërinë. Kjo është e paimagjinueshme dhe asnjë
person inteligjent nuk do ta japë pëlqimin për një ide të
tillë të gabuar.

Shpërblimi i veprave
Është e qartë se veprat e mëkatarëve nuk mund të
ndëshkohen plotësisht në këtë botë. Megjithatë, disa
dënime do të ndodhin në këtë botë, siç mund të shihet nga
këto faqe të historisë, të cilat regjistrojnë fatin katastrofik të
keqbërësve. Në të vërtetë, ne vetë jemi dëshmitarë të kohës
dhe të fateve të hidhura dhe të dhimbshme që i
nënshtrohen. Pasi vuajtën dënimin dhe poshtërimin, ata
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shkojnë drejt vdekjes me turp të plotë, edhe pse askush
nuk kishte qenë në gjendje të parashikonte një fund të tillë
të pafat për ata tiranë të fuqishëm.
Ekzistenca e një lidhjeje të tillë të jashtëzakonshme,
mes veprimit të korruptuar dhe fundit të turpshëm, nuk
mund t‟i atribuohet thjesht rastësisë, por, përkundrazi,
duhet të konsiderohet si një shembull i ndëshkimit dhe i
gjykimit që ndodh në këtë botë.
Kur‟ani thotë: “Allahu i poshtëroi ata që në këtë
jetë, por dënimi i Jetës Tjetër do të jetë më i madh! Veç
sikur ta dinin!” 29
Ndëshkime të tilla ndonjëherë funksionojë si
kambanat e alarmit, si paralajmërime për mëkatarët, duke i
nxitur ata që të vijnë në vete, për të ndryshuar drejtim dhe
të reformojnë veten, para se të jetë tepër vonë. Këto
paralajmërime u kujtojnë atyre se e mira dhe e keqja janë
dy pjatat e peshores, në të cilat veprat tona do të peshohen
dhe asnjë veprim i neveritshëm apo korrupsion moral nuk
do të mbetet pa u ndëshkuar, sikundër asnjë vepër e mirë
nuk do të mbetet pa u shpërblyer.
Një filozof perëndimor shkruan: “Bota i ngjan tabelës
së shumëzimit; sa më shumë ta përdorni atë, ajo ruan strukturën
dhe formën e saj dhe gjithmonë jep të njëjtën përgjigje. Çfarëdo
29

Sure “Ez Zumer”, ajeti 26.
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metode që ne mund të zgjedhin për të zgjidhur një problem
matematikor, shifrat që rezultojnë, do të jenë të njëjta. Natyra
heshtazi, por pashmangshmërisht, zbulon të gjitha sekretet: ajo
dënon çdo krim, shpërblen çdo virtyt dhe kompenson për çdo akt
të shtypjes.
Ajo që ne e quajmë shpagim, është një nevojë universale.
Ajo shkakton të gjithë tërësinë të dalë nga brendësia e pjesëve të
saj përbërëse. Nëse shohim tym, ne jemi të sigurt se ai ka lindur
nga zjarri dhe, nëse ne shohim një dorë apo një këmbë, nuk ka
asnjë dyshim se ajo është bashkangjitur në një trup.
Çdo akt mbart shpërblimin e vet. Për ta thënë ndryshe, në
përputhje me ligjin për të cilin kemi folur, çdo akt plotëson veten
në dy mënyra: së pari, duke vepruar dhe duke kundërvepruar në
kuadër ose brenda përbrenda gjërave, në natyrën e tyre objektive
dhe më pas në lidhje me cilësitë e tij të jashtme. Ajo që ne
kuptojmë me cilësitë e jashtme, nuk është tjetër veçse ajo që quhet
zakonisht ndëshkimi dhe dënimi. Ndëshkimi që bëhet në vetë
gjërat, mund të shihet me sy. Ndëshkimi që zhvillohet në cilësinë
e jashtme të gjërave, është i dukshëm vetëm në saje të intelektit
dhe zgjuarsisë. Kjo formë e dytë e hakmarrjes është e pandashme
nga vetë gjëja dhe mund të bëhet e padukshme për disa kohë.
Pasojat e veçanta për një mëkat të caktuar, mund të
shfaqen disa vjet, pasi është kryer mëkati, por ato patjetër do të
ndodhin, për shkak se janë të bashkangjitura në thelb me të, si
dega e pemës pas trungut të saj. Përndryshe, mund të themi se të
dy, krimi dhe ndëshkimi janë degët e një trungu të vetëm.
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Ndëshkimi është fryt që del papritur nga lulja e kënaqësisë që
prodhon mëkati.” 30

*****
Shfaqja e pasojave të akteve të këqija është një
shenjë e qartë se Allahu i Plotfuqishëm nuk e pranon
korrupsionin dhe keqbërjen dhe të gjithë mëkatarët do të
marrin ndëshkimin e duhur në Botën Tjetër.
Përveç kësaj, efekti pozitiv edukativ i gjykimit nuk
duhet të nënvlerësohet, si mbi individin, ashtu edhe mbi
shoqërinë. Goditja që ndëshkimi duhet të japë, nga kjo
pikëpamje, duhet të konsiderohet si një formë e mëshirës
dhe një favor hyjnor, që do të çojë në zgjimin e njerëzve që
dëshirojnë dëlirësinë e tyre. Kjo është një formë e
kompensimit, pagesa e të cilit u sjell njerëzve dobi të
bollshme.
Në mënyrë që Drejtësia e Allahut të arrijë një nivel
sa më të lartë, Ai e ka çliruar njeriun nga hija e
determinizmit dhe i dha atij të vërtetën hyjnore, të cilën
edhe malet nuk do ta donin ta mbanin mbi supe. Ngjitja në
stadin më të lartë të humanizmit të vërtetë është e mundur

30

Falsafa Ixhtima‟i, faqe 378.
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vetëm me anë të përpjekjeve dhe mundimeve, duke kaluar
nëpër testin e gjykimit.
Kur‟ani thotë: “Çdo njeri është peng i veprave të
tij.”31
Ajo që nënkuptohet me këtë, është se çdo gjë që
shfaqet në këtë botë në formën e një mëkati ose keqbërjeje,
në Botën Tjetër merr formën e zbatimit të drejtësisë dhe
dënimin e shkelësit. Është besimi që ekziston në fazën para
përjetësisë të të gjithë ekzistencës dhe në drejtësinë
gjithëpërfshirëse të Allahut, ai që e nxit njeriun të veprojë
në mënyrë korrekte dhe të drejtë.
Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) i bëri këtë lutje
Zotit: “O Zot, unë e di se nuk ekziston ndonjë mizori, egërsi apo
shtypje në ndonjë nga dekretet apo urdhrat e Tua dhe Ti nuk
ngutesh për të ndëshkuar askënd, pasi vetëm ai që nxitohet për të
kryer një akt prej të cilit ka frikë, mund të humbasë mundësinë
dhe vetëm ai që është i dobët dhe i pafuqishëm, ndien nevojën për
të kryer shtypje dhe mizori. Ju, O Krijues, jeni i pastër dhe i
lartësuar mbi të dy këto meta.”
Një teolog thotë: “Është më mirë për të gjithë
njerëzimin që të kalojnë jetën e tyre në shërbim të të vetmit Zot,
pasi fryma që i shërben Allahut është udhëheqësi i ligjshëm i
trupit dhe mendja që i shërben Zotit, sjell nën kontroll pasionet
31

Sure “El Muddeththir”, ajeti 38.
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dhe emocionet e shfrenuara të njeriut. Unë pyes, pra: Çfarë
drejtësie mund të ekzistojë te personi që nuk i shërben Allahut?
Mund të shihet qartë se një individ i tillë nuk do të sundojë mbi
formën e tij trupore me anë të shpirtit së tij, as mbi emocionet e
tij me anë të intelektit.”
Ata që i shërbejnë Allahut me jetën ideale të tyre,
është ajo që vjen pas vdekjes.
Kur‟ani thotë: “Jeta e kësaj bote, nuk është gjë
tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e Botës Tjetër,
pikërisht ajo është jeta e vërtetë. Veç sikur ta dinin!”32
Të përkushtuarit ndaj Allahut jo vetëm që nuk kanë
frikë vdekjen, por presin tërë mall për momentin, kur
engjëlli i vdekjes do t‟u pëshpëritë me zërin melodioz në
veshin e tyre: “O ti shpirt i qetësuar! Kthehu te Zoti yt, ti i
kënaqur me Atë dhe Ai kënaqur me ty!”33
Këto ajete
rëndësishme:

të

Kur‟anit

janë,

gjithashtu,

të

“Atë Ditë streha juaj do të jetë pranë Zotit tënd.”34
“Në të vërtetë, kthimi do të jetë te Zoti yt.”35

32

Sure “El Ankebût”, ajeti 64.
Sure “El Beled”, ajetet 27-28.
34
Sure “El Kijâme”, ajeti 12.
33
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“S‟ka krijesë që gjendet në qiej dhe në Tokë e që
të mos vijë si rob para të Gjithëmëshirshmit. Sigurisht që
Ai e njeh mirë gjithsecilin prej tyre dhe i ka numëruar të
gjithë saktësisht. Çdonjëri prej tyre, në Ditën e Kiametit,
do të dalë fill i vetëm para Tij.”36
Nga ana tjetër, lumturia do të jetë qëllimi thelbësor i
të gjitha qenieve dhe kënaqësitë do të jenë në dispozicion
të tyre, saqë ne nuk mund ta imagjinojmë.
Me pak fjalë, kjo jetë e mbushur me konfuzion dhe
shtypje, është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë së saj. Një
grup do të fitojë, si rezultat i bëmave të tij, vendbanimin e
tij të përhershëm, në afërsi të mëshirës së Zotit, ndërsa një
grup tjetër do ta gjejë veten të dënuar, duke qenë fqinji i
Iblisit (djallit), në torturë të përjetshme. A janë këto dy
fatet, në një farë mënyre, të barabarta me mjerimin e
Xhehenemit dhe bekimin e Xhenetit? Është në dorën e
njeriut që të zgjedhë mes tyre.

35
36

Sure “El Kadr”, ajeti 8.
Sure “Merjem”, ajetet 93-95.
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Mësimi 5

NATYRA THELBËSORE E NJERIUT,
SI PROVË PËR DITËN E KIAMETIT

Nëse ne shikojmë fenë, nga pikëpamja e historisë së
shoqërisë njerëzore, do të shohim se në çdo fazë të
mendimit të njeriut, në mjegullnajën e të shkuarës, si dhe
në të gjithë hapësirën e gjerë të historisë së regjistruar të
kësaj bote në ndryshim, njeriu gjithmonë, në mënyrë të
vendosur, ka besuar në një jetë pas vdekjes.
Kur ne ndjekim arkeologët në gërmimet e tyre,
gjejmë gjurmë materiale të njerëzve primitivë, të cilët të
gjithë besojnë në një jetë tjetër pas asaj të kësaj bote. Mjetet
dhe instrumentet me të cilët ata varrosnin të vdekurit,
dëshmonin për konceptimet e veçanta që kishin për jetën
që ekziston prapa portës së vdekjes. Ata e dinin se vdekja
nuk është fundi i jetës, por, për shkak të koncepteve të tyre
të gabuara, ata përfytyronin se njeriut do t‟i duheshin
mjetet e jetës në Botën Tjetër, ashtu si në këtë botë dhe ai
do të jetë në gjendje t‟i përdorë instrumentet, që
varroseshin së bashku me të.
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Në çfarëdo vendi dhe moshe që ka jetuar, njeriu
gjithmonë ka pasur një perceptim të fshehtë, një lloj
frymëzimi, që i lejon të shpresojë për një të nesërme pas të
sotmes. Disa sociologë, njëdimensionalë, nuk arrijnë ta
kuptojnë këtë të vërtetë, me interpretimet e tyre thjesht
racionaliste. Ata e trajtojnë çështjen thjesht në dritën e
faktorëve socialë dhe ekonomikë. Duke u përqendruar në
aspektet fantastike dhe supersticioze të religjioneve të
veçanta, ata nuk vënë re dimensionet pozitive të besimit në
Botën Tjetër.
Këto besime të thella dhe të mirërrënjosura nuk
mund të merren thjesht si rezultate të bindjeve apo të
shprehive të veta, pasi doket dhe zakonet nuk mund t‟i
rezistojnë përgjithmonë kohës dhe ndryshimeve që ajo sjell
në shoqërinë njerëzore.
Edhe pse popujt e botës ndryshojnë për nga zakonet
e tyre kombëtare dhe shoqërore, për shkak të
ndryshueshmërisë etnike dhe natyrale, në mënyrë që çdo
popull të ketë zakonet e veta të veçanta dhe shprehitë e të
menduarit, të gjithë njerëzit kanë të përbashkët një grup të
caktuar instinktesh dhe cilësish.
Çfarëdo vendi apo kontinenti ku ata jetojnë, të gjithë
njerëzit, edhe gjysmëbarbarë, të prapambetur dhe popujt
parahistorikë, respektojnë dhe vlerësojnë koncepte të
çmuara, si: drejtësinë, barazinë dhe besueshmërinë, ashtu
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sikundër shmangin dhe urrejnë: tradhtinë, mizorinë dhe
sjelljet anarkiste.
Pra, edhe pse ndryshimet destruktive dhe
revolucionet mund të përmbysin dhe mund të zhdukin
shumë nga doket dhe zakonet që kanë sunduar për shekuj
mbi një shoqëri të caktuar, duke mos mbetur as edhe një
gjurmë prej tyre në ditët e sotme, lidhja dhe respekti që
njerëzit e të kaluarës ushqejnë për virtyte të tilla, si:
drejtësia, bujaria dhe besueshmëria, mbetet plotësisht
njësoj në çdo shoqëri njerëzore. Mund edhe të thuhet se
flaka e dashurisë së njerëzve për këto koncepte shkëlqen
më shumë në ditët e sotme dhe lidhja e tyre me ta është më
e thellë se kurrë më parë.
Marrëveshjet tërësisht shoqërore duhet të mësohen
nga fëmijët, kur intelekti dhe forca e mprehtësisë së tyre të
fillojë të lulëzojë, përkundrazi, instinktet natyrore dhe
dëshirat e forta dalin nga qenia e brendshme e fëmijës, pa
ndonjë nevojë për mësues apo udhëzues.
Duke qenë e natyrshme për njeriun dhe e rrënjosur
thellë në natyrën e tij, besimi, në të vërtetat e përjetshme,
në vetëdijen e krijimit dhe në Ditën e Kiametit, ka rezultuar
i imunizuar ndaj të gjitha ndryshimeve që shoqëritë
njerëzore kanë pësuar në histori. Ato janë të përhershme
dhe të qëndrueshme.
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Ata që kredhin kokën në rërën e fantazisë, thjesht
janë duke u përpjekur të fshehin një nga perceptimet më të
thella të njeriut me imagjinatën e tyre të pabazë dhe shpesh
të pakuptueshme.

*****
Një formë e besimit për Botën Tjetër ekzistonte në
mesin e romakëve, egjiptianëve, grekëve, babilonasve,
kaldeansve dhe popujve të tjerë të botës antike, edhe pse
besimi ishte shpesh sipërfaqësor, i njollosur nga besëtytnitë
dhe shumë larg nga logjika e një besimi të vërtetë në
Njëshmërinë e Allahut.
E njëjta gjë është e vërtetë edhe për besimet e
popujve të veçantë primitivë. Për shembull, ishte e
zakonshme në mesin e disa fiseve në Kongo, se, kur një
prej mbretërve të tyre vdiste, dymbëdhjetë virgjëresha do
të paraqiteshin pranë varrit të tij, duke luftuar dhe duke u
grindur për të qenë e privilegjuara për t‟u bashkuar me të
vdekurin, shpesh me rezultate fatale! Popujt e ishujve Fixhi
besonin se të vdekurit angazhohen në të gjitha
veprimtaritë, të njëjta, si: luftërat dhe betejat e gjalla,
riprodhimi i fëmijëve, punimi i tokës dhe kështu me radhë.
Një dijetar shkruan: “Një nga zakonet e popujve në
Fixhi është se ata varrosnin nënat dhe baballarët e tyre, kur
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arrinin moshën dyzet vjeç. Arsyeja për zgjedhjen e kësaj moshe,
si mosha e varrimit, është se ajo është përafërsisht mesatarja e
jetës, më e dëshirueshme nga moshat, në mënyrë që, kur të
vdekurit do të ringjallen në Ditën e Kiametit, ai do ta ndiejë
veten të fortë fizikisht, sikur të ishte dyzet vjeç.”37
Samuel King, sociolog i njohur, thotë: “Feja jo vetëm
që thjesht ekziston sot në të gjithë botën. Hulumtimet e
kujdesshme tregojnë se fiset më primitive, gjithashtu, zotëronin
një formë të fesë. Njeriu i Neandertalit, paraardhës i njerëzimit të
sotëm, në mënyrë të qartë ka pasur një formë të fesë, sepse ne e
dimë se ai, për të varrosur të vdekurit, përdorte një mënyrë të
veçantë, duke i vendosur mjetet e veglat e tyre pranë dhe duke
demonstruar besimin për një botë të ardhme.” 38
Populli
i
Meksikës
varroste
shakaxhinjtë
profesionistë të oborrit bashkë me mbretin, kështu që ai
mund ta zbaviste sovranin e tij të vdekur në varr dhe të
largonte hidhërimin e tij me sjelljet e çuditshme dhe
shakatë e tij!
Grekët e tre mijë viteve më parë besonin se njeriu
nuk zhduket, kur të vdesë. Ai vazhdon jetën si njerëzit e

37
38

Mushadati Ilmi, faqe 98.
Jami Shinasi, faqe 192.
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kësaj bote dhe ka saktësisht të njëjtat nevoja. Prandaj ata
vendosin ushqime pranë varreve të tyre.39
Edhe pse besime të veçanta, në lidhje me natyrën e
jetës së përtejme mund të njollosen me paragjykime ose të
formojnë përzierje të së vërtetës me gënjeshtrën,
këmbëngulja e vet besimit gjatë gjithë kohës, miraton se ka
një thelb të brendshëm, i cili është i natyrshëm në natyrën e
njeriut. Ai ushqehet nga frymëzimi dhe perceptimi i
brendshëm dhe është ngulitur në strukturën e qenies së
njeriut.
Është gjithashtu jashtë çdo dyshimi se njohuritë e
njeriut janë të bazuara në premisa të para të
vetëkuptueshme të caktuara. Nëse këto janë të nënshtruara
nga dyshimi, autoriteti për të cilin shkojnë të gjitha
njohuritë e njeriut, do të lëkundet dhe asnjë mbështetje nuk
mund të ketë për dije. Dëshmia e dhënë nga brendësia e
njeriut, natyra fillestare e lashtë përbën, në fakt, formën më
të lartë të provave dhe asnjë logjikë nuk mund ta
kundërshtojë atë.
Pa pasur ndonjë nevojë për deduksion apo prova,
ne mund të kuptojmë, të ndihmuar nga disponimi ynë i
lashtë, se urdhri i qenies është i bazuar në drejtësi dhe
llogaridhënie. Çfarëdo që vjen nga thelbi ynë, është pjesë e
39

Milel Shark ua Yunan, faqe 167
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qenies sonë dhe pjesë e urdhrit të krijimit, një urdhër që
nuk pranon asnjë gabim. Kjo është natyra e brendshme e
njeriut, që i bën të mundur atij të arrijë te e vërteta.
Kur vetëdija jonë instinktive dhe natyra jonë na
frymëzojnë njohuri, si: përgjegjësia, llogaridhënia dhe ligji
që ekziston në univers, kur disponimi ynë nxjerr një
gjykim për këtë qëllim, ne kemi fituar një të vërtetë, një
provë vendimtare, që është më e lartë për të arritur, në
mënyrë empirike, sigurinë, sepse ne e perceptojnë sigurinë
dhe pashmangshmërinë e Ditës së Kiametit me qartësi të
plotë dhe e kuptojmë atë me anë të natyrës sonë të
brendshme.
Ne ndiejmë qartësisht se papërgjegjshmëria dhe
pakuptueshmëria nuk kanë themele në botën objektive.
Ligjet e forta rregullojnë të gjitha gjërat ekzistuese, nga
grimcat më të vogla të atomit deri te trupat e mëdhenj
qiellorë. Lindja dhe zhdukja e planeteve dhe yjeve,
transformimi i masës së diellit në energji ndriçuese, të
gjitha ndodhin me anë të një ekuacioni. Format e
ndryshme të materies organike, të gjitha kanë pozicionet e
tyre tërheqëse dhe asgjë nuk humbet, madje edhe energjia
e një pjesëze të një atomi. Me pak fjalë, i gjithë rendi i
krijimit ndjek një rregullsi të pandryshueshme. Ajo është si
një tabelë ligjesh të qëndrueshme, të forta dhe të
pandryshueshme.
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Pse, pra, sjellja e njerëzve devijon nga orbita
standarde e të gjitha qenieve? Pse nuk është bazuar në
drejtësinë dhe rregullsinë, dhe pse padrejtësia, parregullsia
dhe mungesa e përmbajtjes, vërshojnë me tërbim dhe të
pakontrolluara në mbretërinë e njeriut?
Përgjigjja është e qartë: Ne jemi të ndryshëm nga të
gjitha krijesat e tjera, duke qenë të pajisur me bekimin e
vetëdijes dhe të vullnetit të lirë.
Shtrirja e veprimtarisë sonë është shumë e gjerë. Në
qoftë se Zoti do të kishte dashur, Ai do të mund të na
detyronte t‟i bindemi ligjit natyror, por urtësia e Tij, me
ndikim të gjerë, bëri që Ai të na bëjë zëvendës të Tij në tokë
dhe të na dhurojë lirinë. Të veprosh në mënyrë të padrejtë,
ose në mënyrë të papërgjegjshme është, pra, ta
keqpërdorësh këtë liri që na është dhënë dhe ta
keqpërdorësh atë në mënyrën më irracionale.
Përderisa kjo botë është vend i sprovës dhe i
testimit, që na mundëson për të kaluar për në fazat e
ekzistencës, që ende na presin, nuk mund të mendohet se
kjo jetë kalimtare, plot mizori, shtypje dhe shkelje të të
drejtave, përfaqëson tërësinë e jetës. Në të vërtetë, ajo është
një kapitull i vetëm në një histori të gjatë që vazhdon deri
në pafundësi.
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Ndjenjat tona të lindura na bëjnë të ditur se shtypësi
që shpëton nga drejtësia e kësaj bote, agresori që shkel të
drejtat e njerëzve dhe nuk është kapur në darën e ligjit,
krimineli që është në gjendje të sigurojë, që dispozitat e
drejtësisë të mos zbatohen në rastin e tij, të gjithë këta
njerëz, në fund të fundit, do të ndiqen penalisht nga parimi
i drejtësisë, që është baza e të gjithë universit.
Domosdoshmëria
dhe
pashmangshmëria
e
drejtësisë në rendin e krijimit, e bën njeriun të besojë se një
ditë, do të jepet llogaria e saktë, që do të zhvillohet në
drejtësi absolute.
Sikur drejtësia e vërtetë të mos ishte asgjë tjetër
përveç një ideali të përfytyruar dhe besimi në zemrat tona
për të, t‟i mungojë i gjithë realiteti, pse duhet që ne,
instinktivisht, të dëshirojmë drejtësi për veten dhe për të
tjerët? Pse duhet të jemi të zemëruar përpara të drejtave të
shkelura dhe madje të jemi të gatshëm të sakrifikojnë
qeniet tona për hir të drejtësisë? Pse dashuria për drejtësinë
duhet të jetë aq e rrënjosur thellë në zemrat tona dhe pse
duhet të presim diçka që as nuk ekziston? A nuk është
dëshira e fortë për drejtësi, në vetvete, një dëshmi se
drejtësia, në fakt, ekziston, ashtu si etja jonë për ujë është
një tregues se ekziston uji?
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Dëshira për të qenë i pavdekshëm
Dëshira për pavdekësi është, gjithashtu, diçka
themelore për njeriun, e ngulitur në thelbin e natyrës së tij.
Koncepti i pavdekësisë nuk është një dëshirë aksidentale
ose e fituar, në të kundërt, kjo dëshirë e madhe, e thellë,
provon, në vetvete, se njeriu e ka fuqinë dhe gatishmërinë
për jetë të përjetshme. Çdo prirje e natyrshme është e
kënaqur në mënyrën e duhur brenda rendit të krijimit. Që
të dëshirojmë një jetë të përhershme në këtë botë të
përkohshme, është e kundërta e një dëshire të
panatyrshme dhe për këtë arsye nuk mund të jemi të
kënaqur.
Ashtu siç nuk është e mundur për njeriun të shuajë
tërësisht flakën e natyrës së tij të brendshme dhe të harrojë
krejtësisht prirjen e tij të lindur për burimin e të qenit, në
mënyrë që mendja e tij, instinktivisht, të kthehet drejt këtij
Thelbi Unik, sa herë që ai është sulmuar nga sprovat dhe
vështirësitë e jetës, kështu që edhe ata që e mohojnë Botën
e Përtejme, në mënyrë të pavetëdijshme, kanë një dëshirë
për pavdekësi, sa herë që ballafaqohen me një rrugë pa
krye në jetën e tyre.
Sa më shpejt që njeriu lehtësohet nga trazirat e jetës
materiale dhe ka mundësinë që të mendojë dhe t‟i drejtohet
anës shpirtërore të tij, ai fillon të mendojë për jetën pas
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vdekjes dhe të ndiejë fort boshllëkun e kësaj bote të
përkohshme, kalimtare.
Pasi kafshët kënaqin të gjitha nevojat e tyre
materiale, ato bien në qetësi. Në të kundërt, pasi njeriu
është i ngopur dhe i plotësuar me kënaqësitë materiale dhe
kënaqësitë trupore, ai fillon të ndiejë shqetësim në vetvete.
Një dhimbje misterioze shqetëson shpirtin e tij. Shumë
njerëz që e gjejnë veten në këtë pozitë, gjejnë mbështetje te
argëtimet, në mënyrë që të largohen nga drithërimet e tyre
të brendshme, për të gjetur të paktën lehtësim të
përkohshëm nga pikëllimi që u është shkaktuar nga
mendimet për të ardhmen.
Gjithashtu, të shumtë janë ata që gjejnë shpëtim nga
kjo vuajtje torturuese, vetëm te vetëvrasja.
Njerëzit e mëdhenj dhe mendimtarët kanë qortuar
gjithmonë jetën e kësaj bote, me trazimin e lumturisë me
dhembjen, me gëzimin, me trishtimin. Ne nuk mund të
gjejmë një person të vetëm midis Profetëve, shenjtorëve
dhe figurave kryesore të fesë, të cilët e konsiderojnë këtë
botë si vendin më të përshtatshëm apo ideal ku të jetojë
njeriu.
Ka shumë njerëz, që verbalisht, e mohojnë besimin
në Ringjallje dhe në Ditën e Gjykimit, por në të njëjtën
kohë, ata përpiqen të lënë një emër të mirë prapa, kur të
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vdesin. Pse duhet dikush, që e konsideron vdekjen si
fundin e të gjitha gjërave, të jetë i shqetësuar për
reputacionin e tij të mirë apo për veprimet e bamirësisë, që
të jetojnë më gjatë se sa vet ai?
Nuk ka kuptim të shpenzosh përpjekje të tilla, për
diçka që përbën realitet, pasi jeta ka ardhur në përfundim,
si mundet një arritje shkencore, një akt bamirësie, apo një
vepër arti, t‟i sjellë dobi atij që mohon të gjitha format e
jetës pas vdekjes?
Një person i tillë është duke vepruar, në realitet, në
përputhje me dëshirën e qenies së tij të brendshme. Në
fakt, ai po tregon se beson në pavdekësinë e tij.

*****
Shtrirja e dëshirave të njeriut është e pakufizuar në
atë mënyrë, që, nëse një ditë ai do të zotërojë të gjithë
botën, shpirti i tij i paqetë ende s‟do të gjejë prehje. Pastaj
ai, do të fillojë të synojë pushtimin e planeteve të tjerë.
Nëse hipotetikisht ai do ta arrinte këtë qëllim, disa ndjenja
të brendshme misterioze do t‟i rrëmbenin, gjithashtu, atij
paqen dhe qetësinë.
Gjithashtu, njeriu nuk njeh asnjë kufizim në
përvetësimin e njohurive. Në fakt, në çdo hap që ai hedh
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në zgjerimin e njohurive të tij, dëshira e tij për të zbuluar
akoma edhe më shumë, gjithashtu, rritet. I gjithë universi
nuk mund të përshtatë plotësisht dëshirat e njeriut për të
eksploruar, pavarësisht shtrirjes së tij në dukje të pafund,
pasi fryma e pafund e njeriut nuk mund të përmbahet nga
qielli dhe toka. Njeriu nuk pranon asnjë kufizim, që
dëshira e tij të mos plotësohet, një dëshirë për pavdekësi,
duke i bërë të mundur atij të arrijë qëllimin e tij të vërtetë
dhe përfundimtar.
Kështu, një poet i mençur, duke identifikuar veten
me Mevlana Rumin, thotë:
“Shpirti im është duke u lartësuar në fronin e të
dashurve.
Rumi dhe Balki janë thjesht dy lëkura në mendimin tim.
Edhe pse trupi im udhëtoi nga Horasani në Rum,
Shpirti im nuk mund të mbahet nga çdo tokë.
Mos imagjinoni se unë jam një krimb toke.
Unë jam i qiejve, nuk jam i tokës.”
Në mënyrë që ky impuls natyror të përmbushet te
njeriu, duhet të ekzistojnë mjetet e nevojshme. A është e
mundur, për analogji, që uji të mos ekzistojnë në botën e
jashtme për të kënaqur instinktin e etjes?
Kushte të caktuara duhet të ekzistojnë për
përmbushjen e kësaj ndjenje të thellë te njeriu, këtë ideal
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dhe dëshirë për pavdekësinë. Sikur mjetet dhe kushtet e
nevojshme për të kënaqur prirjet dhe dëshirat e
brendshme, që janë të rrënjosura te të gjithë, të mos
ekzistonin, njeriu do të binte pre e hutimit dhe e
konfuzionit. Të gjitha shpresat dhe dëshirat e tij do të
bazoheshin në iluzion dhe kotësi. Ne e shohim, megjithatë,
se në të gjithë sistemin e rregullt të gjithësisë, as edhe një
dukuri e vetme nuk mund të vërehet që është i çrregullt
apo i gabuar.
Ne mund të pohojmë, pra, që nuk ka prirje ose
dëshirë që i ka rrënjët në natyrën thelbësore të njeriut, që
është e kotë dhe pa e qëllimtë, dhe duke qenë kështu,
thelbi i qenies së njeriut nuk është asgjësuar, kur hapet
porta e vdekjes. Përkundrazi, pikërisht në Botën Tjetër
realizohet dhe plotësohet dëshira e tij për pavdekësinë.
Dr. Norman Vinsent, një dijetar evropian, shkruan:
“Unë kurrë nuk kam pasur dyshimin apo hezitimin më të vogël
në lidhje me Jetën e Përjetshme. Unë besoj në të dhe e konsideroj
atë të pakundërshtueshme.”
Ndjenja e lindur e njeriut për Jetën e Përjetshme,
është një nga provat më të rëndësishme dhe pozitive që e
udhëheq për një vlerësim të kësaj të vërtete. Kur Allahu i
Plotfuqishëm dëshiron të udhëheqë njeriun drejt një të
vërtete të caktuar, Ai, së pari, mbjell farën e saj në
ndërgjegjen e tij më të thellë. Dëshira e njeriut për përjetësi
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është aq universale, saqë është e papranueshme që ajo të
mbetet e paplotësuar.
“Nuk është me anë të provave matematikore që njeriu
arrin të pranojë të vërtetat metafizike, por është besimi dhe
frymëzimi që i bind për ta. Në fakt, frymëzimi luan një rol të
rëndësishëm edhe në fushën e të vërtetave shkencore.” 40
Një grup studiuesish, pasi shqyrtuan besimin e
njerëzve në Botën e Përtejme, arriti në përfundim e
mëposhtëm:
“E vërteta e kësaj çështjeje, është se besimi dhe besimi i
brendshëm në jetën pas vdekjes përbëjnë dëshminë më të mirë dhe
më të qëndrueshëm për realitetin e Botës Tjetër.
Sa herë që Allahu dëshiron të bindë shpirtin e njeriut për
një çështje të caktuar, Ai fut shkaqet dhe faktorët e besimit mes
instinkteve të vetë njeriut. Për shkak të këtij akti të mençur dhe
të urtë të Krijuesit, të gjithë, në thellësitë e shpirtit të tij, e
perceptojnë ekzistencën e përjetshme dhe jetën si të përjetshme.
Përderisa jeta e tillë e përhershme nuk është e mundshme në
kushtet aktuale të ekzistencës së njeriut, një strukturë e
ndryshme kushtesh është e nevojshme për të realizuar këtë
dëshirë.

40

“Danistan iha-yi xhehan-I` Ilm”, faqe 204-205.
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Kjo vetëdije universale e pavdekësisë është aq e thellë dhe
e rrënjosur mirë, sa realiteti i saj dhe ndikimet e jashtëzakonshme
në jetën e njeriut nuk mund të neglizhohen. Nga kohët më të
lashta deri në momentin e tanishëm, ajo ka bërë, që besimi në
Ringjallje dhe në Ditën e Kiametit të mbijetojë fuqishëm në
mendjet e njerëzve.” 41
*****
Një besim këmbëngulës në Jetën e Përjetshme mund
të gjendet në çdo faqe të historisë së feve të mëdha. Ai
përbën një pjesë të pandashme të çdo feje, të frymëzuar në
mënyrë hyjnore. Kjo çështje ka zënë një vend kaq të
rëndësishëm në misionin e Profetëve, saqë asnjë i Dërguar
nuk është ngritur kurrë pa i përgatitur pasuesit e tij për një
të ardhme, në të cilën ata do të shpërblehen, ose do të
dënohen për veprat e tyre.
Për të plotësuar nderin dhe hijeshinë apo mirësinë e
Tij, Allahu, Krijuesi dhe Frymëzuesi i të gjitha qenieve, që i
shikon robtë e Tij plot mëshirë dhe mirësi të pafund, nuk
ka vendosur në brendësi të njeriut një formë të udhëzimit
shpirtëror të brendshëm, apo të ndriçimit shpirtëror. Ai ka
dërguar edhe Profetët, të pajisur me libra dhe prova,
detyra e të cilëve ka qenë udhëzimi i njerëzve, për të
perceptuar realitetin e Ringjalljes.

41

“Ruh el Din al Islami”, faqe 96.
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Kjo është e nevojshme për shkak se dëshirat
pasionante dhe origjinaliteti, si dhe prirjet materialiste,
dobësojnë shkëlqimin e famës së natyrës së lashtë të
njeriut, në mënyrë që rregullatori udhëzues brenda qenies
së njeriut, nuk mund të sigurojë vetëm lartësimin e njeriut
në rangun e lartë të njerëzimit të vërtetë dhe çlirimin e tij
nga pengesat që qëndrojnë në rrugën e tij.
Kur‟ani thotë: “As mos mendo se Allahu nuk do
t‟ua mbajë premtimin e Vet të Dërguarve. Allahu është
vërtet i Plotfuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ditën, kur
Toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt, të
gjithë do të dalin para të Vetmit dhe Ngadhënjyesit
Allah. Dhe atë Ditë do t‟i shohësh keqbërësit të lidhur në
pranga; rrobat do t‟i kenë prej katrani e zjarri do t‟ua
mbështjellë fytyrat, (kështu do të jetë) në mënyrë që
Allahu të shpërblejë cilindo për atë që ka punuar.
Ky është dënimi që Allahu mund të ndëshkojë
njerëzit për keqbërjet e tyre, pasi Allahu është vërtet i
shpejtë në llogari. Ky (Kur‟an) është Shpallje e qartë për
njerëzit, me qëllim që ata të marrin paralajmërim
nëpërmjet tij, që ta dinë se Allahu është Një Zot i Vetëm
dhe që të këshillohen njerëzit e mençur!”42

42

Sure “Ibrâhîm”, ajetet 47-52.)
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Mësimi 6

TREGUESIT SHKENCORË TË RINGJALLJES

Një nga përfitimet e rëndësishme dhe me vlerë, që
rrjedh nga përparimi i pandërprerë i shkencës
eksperimentale, është se ai ka provuar mundësinë e
rikthimit të njeriut në jetë. Përparimi i njohurive njerëzore
ka hapur, në fakt, një fushë shumë interesante të
eksplorimit në këtë drejtim, duke e vendosur këtë çështje
në një plan të ri dhe duke e bërë të mundur, për herë të
parë, shqyrtimin me saktësi.
Kjo
arritje
kontribuon
në
mënyrë
të
konsiderueshme për një kuptim të përmirësuar të temës
dhe siç duket, kërkimet shkencore të kësaj çështjeje po
përparojnë më shumë drejt teorive akoma edhe më të
zhvilluara. Sa më e gjerë bëhet shtrirja e shkencës, aq më
pak paqartësi dhe të panjohura do të mbeten në këtë fushë.
Kur dijetarët e hershëm materialistë diskutuan
çështjen e Ringjalljes, ata konsideronin rikthimin në jetë si
të pamundur dhe për këtë arsye, nuk ishin në gjendje të
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trajtonin Ringjalljen si një temë të denjë për diskutim
shkencor.
Ndryshimi i parë që ka ndodhur, si rezultat i
kërkimeve të vazhdueshme shkencore të çështjes, u soll
nga Lavoisier, dijetar i famshëm francez dhe themelues i
kimisë moderne. Ai hodhi poshtë teoritë e mëparshme dhe
i dha fund mbizotërimit të tyre, sepse në rrjedhën e
kërkimeve, për të cilat ai kushtoi pjesën më të madhe të
jetës së tij, arriti në përfundimin se sasia totale dhe masa e
materies në botë është e qëndrueshme, që nuk i
nënshtrohet as pakësimit, as zvogëlimit e as rritjes dhe as
zmadhimit.
Zbulimi i radioaktivitetit dhe transformimi i lëndës
në energji, përparimi dhe suksesi i dytë më i rëndësishëm
që është arritur në këtë fushë, bëri që ligji i Lavoisierit të
modifikohet, por ka ruajtur vlefshmërinë e tij, për sa i
përket qëndrueshmërisë së materies dhe energjisë.
Pavarësisht nga veprimi dhe kundërveprimi kimik,
që ndodh në lëndën, në materien nga e cila përbëhet bota,
duke i shkaktuar asaj ndryshime në formën dhe në trajtën
saj, asnjë element i materies nuk është varrosur ndonjëherë
në varrezat e asgjësimit apo të shfarosjes. Ajo që ne shohim
dhe perceptojmë, është një koleksion i qenieve të
ndryshme, që kanë cilësi të ndryshueshme dhe të
paqëndrueshme. Kështu teoria e pathyeshmërisë së qenies
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zëvendësoi ligjin e mëparshëm dhe shpjegoi plotësisht të
gjitha ndryshimet dhe transformimet që ndodhin në
materie.
Një pikë ujë që bie mbi tokë, thithet nga toka; tymi i
një cigareje që ngrihet në ajër; karburantet e ndryshme që
konsumohen nga makineritë industriale dhe flaka që del
nga djegia e drurit të thatë; qiriri që digjet, duke
shpërndarë grimca në ajër, asgjë prej këtyre nuk humbet
krejtësisht dhe nuk shkatërrohet plotësisht. Nëse do të
kishim mjetet për të bashkuar pjesët përbërëse të tyre, ne
do të rikrijonim edhe një herë të njëjtat materiale origjinale,
pa pasur asnjë rënie të vogël. Kjo është vetëm mënyra
sipërfaqësore e të parit të gjërave, mënyra jonë e të
menduarit të kufizuar dhe të pamjaftueshëm, që na bën të
imagjinojmë se të gjitha këto gjëra zhduken.

*****
Trupi i njeriut është formuar nga balta dhe, pasi
kalon poshtë rrotave të ndryshimit, ai shndërrohet përsëri
në baltë, pra, kthehet në formën e vet origjinale. Kjo është
për shkak se trupi mbart brenda vetes aftësinë dhe
gatishmërinë për të ndryshuar brenda tij, por thelbi i
ekzistencës së vet nuk priret drejt mosqenies, si rezultat i
këtyre ndryshimeve. Ai humb vetëm natyrën e veçantë të
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përbërjes së tij, si të gjitha trupat e tjerë, pa sakrifikuar
asgjë në thelbin e tij.
Në mënyrë të ngjashme, forma e njeriut të vdekur
dhe të pa jetë është shndërruar në baltë, nëpërmjet
veprimit të faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo
kthehet në një formë apo në një tjetër, çdo herë, duke marrë
një formë të re. Për shembull, me kalimin e kohës, një bimë
mund të rritet nga toka, ku një person është varrosur dhe
është ngrënë nga një kafshë, duke kontribuar në rritjen e
saj. Kështu larmia është sjellë te lënda, lëndë nga e cila
përbëhet trupi i njeriut, por thelbi dhe përmbajtja e trupit
të tij mbetet solide dhe e pashkatërrueshme gjatë të gjitha
ndryshimeve që mund të ndodhin.
Trajtat e ndryshme, të marra nga energjitë tona,
veprat e mira apo të këqija, janë, gjithashtu, të frymëzuara
dhe shumë të ndikuara nga qëndrueshmëria dhe
vazhdimësia. Ato do të ruhen në arkivat e gjithësisë, si
faktori përcaktues në fatin tonë përfundimtar, qoftë i mirë
apo i keq, lumturi e përjetshme apo vuajtje e përhershme.
Ne jemi të detyruar t‟i nënshtrohemi pasojave të veprave
tona.
Përpjekjet e studiuesve për të kapur valët e zërit të
emetuara nga njerëzit e të kaluarës kanë pasur sukses, në
një shkallë të kufizuar dhe me ndihmën e pajisjeve të
veçanta që ata kanë qenë në gjendje për të rikapur valët e
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zërit, të emetuara nga krijuesit e mjeteve, të stampuara në
sipërfaqen e këtyre mjeteve, nga rrezatimi i duarve të tyre.
Këto arritje shkencore janë, në vetvete, tregues për
realitetin e Ringjalljes. Ato ofrojnë një metodë, e cila, duke
u bashkuar me reflektimin, mund të na lejojë të kuptojmë
Ringjalljen dhe ta provojmë atë shkencërisht.
Krejt ndryshe nga sa thamë më sipër, ne mund të
pyesim: Përse Allahu nuk mund të jetë në gjendje të
rikrijojë formën e njeriut, i cili erdhi në jetë nga grimcat e
shpërndara të baltës dhe pastaj, u shndërrua përsëri në
tokë? Kur‟ani i referohet, në mënyrë të përsëritur, kësaj
çështjeje, duke thënë për shembull: “Prej asaj (Tokës) Ne u
krijuam ju, e ju do t‟u kthejmë përsëri në të, e prej saj do
t‟ju nxjerrim edhe një herë.”43
Në këtë ajet, vëmendja jonë tërhiqet nga forca
krijuese e Krijuesit. Nëpërmjet prezantimit të së kaluarës
dhe të ardhmes së njeriut në këtë botë dhe në Botën Tjetër,
në një panoramë të vetme, ngushëllimi, bindja e vetëbesimi
i është dhënë shpirtit të paqetë dhe skeptik të njeriut.
Mendimi i njeriut, duke u gllabëruar nga vdekja, është
shfaqur të jetë i paarsyeshëm. Të flasësh për ndryshimet
dhe transformimet që njeriu i nënshtrohet si të paqëllimta,
është demonstruar të jetë absurde.
43
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Jeta në sferën e ngushtë të kësaj bote, është shumë e
vogël, për të përfaqësuar qëllimin final të krijimit. Nëse
marrim në konsideratë pamjen e përgjithshme të krijimit,
do të shohim se kjo sferë e vogël dhe e papërfillshme, e
marrë në mënyrë të izoluar, është e padenjë për origjinat e
larta nga ku buron.
Duke iu drejtuar atyre njerëzve mosbesues, që
përfytyrojnë se trupi i njeriut shpërbëhet dhe zhduket, si
rezultat i veprimeve dhe kundërveprimeve, brenda tokës
dhe ai nuk mund të rikthehet në jetë, Kur‟ani thotë:
“Jobesimtarët thanë: „A nuk është kjo gjë diçka shumë e
çuditshme? Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur (do
të Ringjallemi sërish)? Ai kthim është i largët!‟. Ne e dimë
sa prej tyre i merr toka, tek Ne është Libri që i ruan të
gjitha.”44
Më pas ky ajet i referohet një grupi jobesimtarësh, të
cilët e mohojnë Ringjalljen e të vdekurve. Ajo u kujton
atyre se Allahu e di shumë mirë se ku janë elementet që,
një herë, krijuan trupat e tyre, përpara se të
shpërndaheshin dhe të riktheheshin në gjirin e natyrës. Ai
do t‟i rimbledhë këto elemente në rrafshinën e Ringjalljes,
duke ringritur trupin, në një mënyrë që jobesimtarët e
mendonin të pamundur. Ky rindërtim i trupit do të ndjekë,
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në tërësi, strukturën dhe përmbajtjen e trupit, siç ka
ekzistuar më parë dhe tërësisht të bazuar mbi të.

Logjika bindëse e Kur’anit
Kur Profeti i Islamit, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), shpjegoi
për arabët paganë temën e Ringjalljes, një beduin, me
emrin e Ubej Khalaf mori një kockë të kalbur dhe u nis për
në Medine, për të takuar Profetin Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), me
shpresën që të hedhë poshtë argumentet e Profetit dhe
logjikën e Kur‟anit, mbi të cilën ishin bazuar. Ai e ngriti
lart kockën, sikur të ishte një provë e vlefshme dhe bindëse
dhe e shkërmoqi atë duke e bërë pluhur e hi dhe duke i
shpërndarë thërrmijat në ajër. Më pas, ai iu drejtua Profetit
Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi
familjen e tij!) me këto fjalë të vrazhda, pa zbukurime, të
frymëzuara nga kryeneçësia dhe injoranca e tij: “Kush do t‟i
rikthejë në jetë këto grimca të shpërndara të kësaj kocke të
dekompozuar?”
Ai besonte se, në këtë mënyrë, do të hidhte poshtë
argumentet e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe do të shkatërronte
besimin e të tjerëve në Ringjalljen e të vdekurve. Mënyra e
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tij injorante e të menduarit e pengonte të krijonte ndonjë
ide të saktë të krijimit të qenieve, kështu që ai imagjinonte
se grimcat e shpërndara të një kocke të dekompozuar nuk
do të mund të rikthehen përsëri në jetë. Ai, me kokëfortësi
deklaroi se ribashkimi i grimcave të panumërta të eshtrave
të kalbura nuk ishte e mundur të riktheheshin sërish në
jetë.
Kur‟ani përgjigjet me këtë argument të bazuar në
logjikën bindëse: “(O i dërguar,) thuaj: „Do t‟i ngjallë Ai
që i krijoi ato për herë të parë; Ai ka njohuri të plotë për
çdo krijesë; Ai që prej drurit të njomë bëri për ju zjarrin,
të cilin e përdorni për të ndezur.‟. Vallë, a nuk është i
Zoti Ai që krijoi qiejt dhe Tokën, t‟i rikrijojë ato? Po! Ai
është Krijuesi i çdo gjëje dhe i Gjithëdijshmi!” 45

*****
Kur‟ani e fton njeriun që të sjellë ndërmend të gjithë
strukturën e pafundme të krijimit, së bashku me dukuritë e
panumërta dhe imtësitë që ajo përmban, duke përdorur
urtësinë dhe inteligjencën e tij, të cilat janë mënyrat e tij për
njohjen e parimeve themelore të gjithësisë. Reflektimi i tillë
do t‟i mundësojë atij, që të kuptojë se rikthimi i jetës te
njeriu, me anë të Ringjalljes, nuk është më i vështirë se sa
45
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krijimi fillestar nga një masë e elementeve të ndryshme, që
janë përzier së bashku.
Është pikërisht mendimi dhe reflektimi që çojnë në
të kuptuarin saktë. Ata përbëjnë metodën, me të cilën
njeriu duhet të krijojë një perceptim të vërtetë të botës ku
jeton dhe të miratojë, në mënyrë logjike dhe të thellë,
konceptet që ai përmban.
Kur‟ani thekson rëndësinë e Ringjalljes: “Vallë, a
mos u lodhëm Ne me krijimin e parë? Jo, por ata
dyshojnë në krijimin e sërishëm.”46
Kur‟ani dëshiron që njeriu të kuptojë, se edhe pse
restaurimi i jetës së të vdekurve duket i pamundur, kur
vlerësohet kundrejt kapaciteteve të njeriut, kjo është diçka
e thjeshtë, kur vlerësohet me fuqinë e pafund të Allahut, i
Cili i dha frymën për herë të parë jetës, formës së pajetë të
njeriut.
Njeriu mund të pyesë veten se si fryma e jetës mund
t‟i jepet përsëri grimcave të trupit të tij, pasi të jenë
shpërndarë nëpër skutat e tokës dhe se si lënda pa jetë
mund të rikthehet përsëri në jetë, edhe pse elementet e tij
përbërëse janë të shpërndara.

46

Sure “Kâf”, ajeti 15.
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Por kjo shpërhapje nuk rezulton në tjetërsimin e tyre
të përhershëm nga njëri-tjetri dhe intelekti i njeriut mund
të kuptojë se fuqia e pafundme dhe e përjetshme krijuese e
Allahut nuk ka vështirësi në mbledhjen sërish të këtyre
elementeve të shpërndara, në mënyrë që ata të fillojnë të
marrin jetë përsëri.
Kur‟ani Fisnik i kujton njeriut aftësinë e pakufizuar
të Allahut për të rivendosur në mënyrë të saktë të gjitha
cilësitë dhe detajet e gjymtyrëve të njeriut me fjalët e
mëposhtme: “A mendon njeriu se nuk do të mund t‟i
mbledhim eshtrat e tij?! Po, si jo! Ne jemi të Zotë t‟ia
ribëjmë bashkë me përsosmëri edhe majat e gishtave të
tij.”47
Ky ajet thekson se Allahu është në gjendje jo vetëm
për të ribashkuar eshtrat dhe t‟i rikthejë në jetë, por edhe,
me anë të Fuqisë së Tij të pafund dhe të pashoqe, të
mbledhë së bashku grimcat e shpërndara të qenieve të tyre
dhe t‟i ringjallë ato.
Kur fuqia e Allahut fillon të rivendosë në jetë rendin
e qenies së njeriut, me qëllim që të zbatojë qëllimin
përfundimtar të të gjitha qenieve, Fuqia e Tij e
pashtershme nuk has asnjë vështirësi në rikthimin e
karakteristikave të hollësishme fizike të njeriut, në të
47
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njëjtën mënyrë si Ai, lehtësisht bëri që rrezet e jetës, së pari,
të ndriçojnë në fushën e gjerë dhe ende të pajetë të qenies.
Në ajetin që sapo kemi cituar, Allahu zgjedh për të
përmendur nga të gjitha mrekullitë e përbërjes së njeriut,
gishtat e tij, si shembull i Fuqisë së Tij. Kjo është e
rëndësishme, sepse ka mundësi që individët përafërsisht
duhet t‟i përngjasojnë njëri-tjetrit, për sa u përket
gjymtyrëve të tjera, por në të gjithë botën nuk mund të
gjenden dy njerëz me shenjat e gishtave krejtësisht
identike.
Vetëdija shqisore dhe empirike na mëson se në të
gjitha ndryshimet që i nënshtrohemi në jetë dhe të gjitha
transformimet sasiore që përbërja jonë trupore i
nënshtrohet, shenjat e gishtave tanë mbeten të
qëndrueshme dhe të pandryshueshme. Kjo është plotësisht
kontradiktore me ndryshimet e vazhdueshme që ndodhin
në gjendjen fizike të trupit.
Nëse ndërrohet lëkura në duart tona, për arsye
aksidentale, një lëkurë e re rritet në vend të saj, saktësisht
me të njëjtat karakteristika. Ata që janë specialistë në këto
çështje, e dinë se shenjat e gishtave, për këtë arsye, janë
mënyra më e mirë për përcaktimin e identitetit të një
personi. Kudo në botë, policia u drejtohet shenjave të
gishtave, si mënyra më e sigurt për përcaktimin e
identitetit të autorit të një krimi. Kjo cilësi unike e shenjave
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të gishtërinjve, të trajtuara për herë të parë në Kur‟an,
mbeti e panjohur, derisa u zbulua në vitin 1884 nga disa
shkencëtarë britanikë.
Çdokush, mendja e të cilit është e orientuar për të
vërtetën dhe realitetin, do të kuptojë pa asnjë hezitim se
dora e fuqishme e Allahut vepron në shfaqjen e të gjitha
mrekullive. Asnjë person inteligjent nuk mund të pranojë
se ndonjë forcë e verbër mekanike, do të ishte e aftë për të
krijuar saktësisht dukurinë e mrekullueshme, që është
njeriu.
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Mësimi 7

RINGJALLJA E PARAFYTYRUAR NË KËTË
BOTË

Ne jemi dëshmitarë të një procesi të pandërprerë të
lëvizjes dhe të ndryshimit në botë. Kudo ne shohim skena
mbresëlënëse të rinovimit të jetës. Nëse ne futemi në
kopsht në dimër, ballafaqohemi me një fushë pa jetë, që
mund të krahasohet, ndoshta, me një varrezë të heshtur
dhe të palëvizshme, ku prehen të vdekurit. Kopshti
qëndron i heshtur dhe i pikëlluar, pa shenjën më të vogël
të gjelbërimit, bimësisë apo freskisë, deri në ardhjen e
pranverës, që krijohen sërish kushtet e jetës dhe drurët
rifillojnë rritjen dhe zhvillimin e tyre.
Kushtet ndryshojnë papritur menjëherë, kur flladi i
jetës fillon të fryjë mbi atë që është e pajetë. Toka vjen
përsëri në jetë dhe fillon të veprojë përsëri. Në format e
zhveshura, të paralizuara e të thata, pemët e zhveshura
fillojnë të lëshojnë filiza të rinj dhe toka që dukej se kishte
humbur tërë pasurinë e jetës, mbulohet me lule të freskëta
dhe gjelbërim. Një pamje e këndshme dhe e gëzueshme
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zëvendëson atmosferën e ftohtë, të thatë dhe të pajetë të
dimrit.
Skena të tilla të vdekjes dhe të rinovimit, të cilat
zhvillohen para syve tanë çdo vit, mbeten pa u vënë re nga
shumë njerëz. Ata e kalojnë dukurinë me indiferencë, pa
ngjallur kureshtje dhe pa nxjerrë ndonjë mësim nga kjo
dukuri mësimdhënëse dhe të dobishme.
Fuqia e vëzhgimit të njeriut ka nevojë të rritet dhe të
zhvillohet, ashtu si aftësia për të menduar qartë. Ajo mund
të shërbejë si burim për të kuptuar çështjet komplekse, por
prirja e njeriut për të mos marrë parasysh realitetet
objektive në jetën e tij të përditshme, në masë të madhe rrit
shmangien e tij nga të vërtetat që e rrethojnë dhe e bën
shterpë aktivitetin e tij mendor. Vëzhgimi i kujdesshëm i
ndryshimeve që ndodhin në dukuritë e krijuara dhe një
analizë e parimeve në të cilat janë të bazuara ndryshime të
tilla, qofshin të thjeshta apo të ndërlikuara, jo vetëm që e
ndihmon njeriun për ta kuptuar botën, por edhe i
mundëson atij aftësinë për të vlerësuar arritjet e tij dhe të
përfitojë më shumë dhe plotësisht prej tyre.
Ka shumë studiues, që, kur përballen me këto skena
të vdekjes dhe të ripërtëritjes, udhëhiqen nga inteligjenca e
tyre për t‟i lidhur ato me jetën dhe vdekjen e njeriut. Kjo
është sikur koncepti i Ringjalljes merr formë para syrit të
intelektit të tyre.
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Megjithatë, ne nuk duhet të imagjinojmë se janë
vetëm dijetarët, të cilët kanë aftësinë për të vëzhguar dhe
për të klasifikuar faktet objektive, duke i lidhur ato së
bashku për të arritur një përfundim. Pavarësisht nga
nivelet e ndryshme të dijes dhe të vetëdijes që kanë
njerëzit, rruga e reflektimit dhe e mendimit qëndron e
hapur për të gjithë. Në raport me fuqinë e tij intelektuale,
çdokush mund të nxjerrë një mësim të dobishëm nga
vëzhgimi i dukurive që e rrethojnë.
Në qoftë se toka e tharë dhe pemët e zhveshura, të
cilat përkohësisht ndërprenë aktivitetin e tyre për shkak të
rrethanave të papërshtatshme, kështu që asnjë shenjë jete
nuk ishte e dukshme tek ato, tani gëlon përsëri në freski
dhe vitalitet, për shkak të ndikimit të faktorëve natyrorë, si
shirat e bollshëm, përse duhet të konsiderojmë ligjin e
alternimit të jetës dhe të vdekjes, të kufizuar vetëm në
fushën e bimësisë? A ka ndonjë arsye, që të mohohet
ngjashmëria e ringjalljes së njeriut në Ditën e Gjykimit, ose
shpalljen e saj si të pamundur?
Bimët janë, në fakt, dëshmitaret më të mira për
ndërlidhjen e jetës me vdekjen. Brenda farës së tyre, që
duket pa jetë, janë qelizat që qëndrojnë të fjetura dhe
ndonjëherë mbeten të shëndetshme dhe të afta për t‟u
mbjellë, madje edhe pas mijëra vjetësh. Pasi farat janë
mbjellë, qelizat zgjohen dhe vijnë në jetë nga ndikimi i
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ngrohtësisë dhe i lagështirës dhe fillojnë të rriten. Lulet,
shkurret dhe bari fillojnë të dalin nga brendësia i tokës.
Pas vdekjes, njerëzit varrosen në të njëjtën hapësirë
dhe madje transformohen në tokë. Pastaj, kur pranvera e
ringjalljes vjen dhe kushtet janë pjekur për përtëritjen e
jetës, grimcat e trupit të tyre fillojnë të lëvizin dhe të
gjallërohen, edhe ata rriten me radhë, ashtu si dhe bimët
nga fara.
Është e vërtetë se aktiviteti gjenerues i tokës vetëm
sa duket se pushon me fillimin e dimrit, për shkak të
shkaqeve natyrore. Nuk ka vdekje të vërtetë apo
ndërprerje të plotë të jetës. Por ajo që është e sigurt, ndodh
një ngecje, një ndërprerje e veprimtarisë jetësore. Ne duhet
të kujtojmë, për më tepër, se, kur jeta u krijua për të parën
herë, i gjithë planeti ishte i zbrazur prej qenieve të gjalla,
vetëm kur mjedisi u bë i favorshëm, shkëndijat e para të
jetës lindën nga toka.

Jeta, një e vërtetë misterioze
Jeta është me të vërtetë një e vërtetë misterioze. Ajo
mund të ruhet, në gjendje të fjetur dhe të palëvizshme, në
gjene të thara dhe atome për mijëra vjet dhe pastaj, sapo
kushtet mjedisore bëhen të favorshme, nga atomet dhe nga
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qelizat që janë bërë pluhur, lind dhe fillon rritjen e
zhvillimin. Nuk ka asnjë arsye shkencore për të
kundërshtuar një hipotezë të tillë.
Hulumtuesit kanë zbuluar jetë në mikroorganizma
të padukshme, madje edhe me ndihmën e mikroskopit
elektronik, që zmadhon objektet miliona herë. Pavarësisht
padukshmërisë së tyre, edhe në pajisje të tilla të
përparuara, ato kanë aftësinë për të jetuar, për të lëvizur
dhe për t‟u riprodhuar.
Edhe pse njeriu është në gjendje për të studiuar
jetën në mikroorganizma të tilla, ai kurrë nuk mund të
eksplorojë të gjitha format e jetës. Ai nuk ka qenë në
gjendje të përcaktojë përmasat e sakta të gjeneve dhe të
kromozomeve, me të cilat ka trashëguar cilësitë dhe
karakteristikat e prindërve dhe të paraardhësve të tij.
Përkundër kësaj, jeta lind pikërisht prej këtyre
organizmave relativisht të vockla që e rrethojnë atomin.
Nëse jeta mund të vendoset në grimca të tilla të
padukshme, të sigurta nga të gjitha forcat armiqësore, në
mënyrë të tillë, që asnjë lloj ndryshimi nuk është në gjendje
për ta dëbuar atë nga streha e tij dhe ta shkatërrojë atë, cila
është arsyeja për të menduar se ajo nuk do të mund të
ruhet për një periudhë të stërzgjatur në qelizat e trupit të
njeriut që janë shndërruar në tokë?
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Le të përdorim një tjetër krahasim: Pse këto qeliza
nuk duhet të rikthehen përsëri në jetë, ashtu si insektet që
flenë nëpër skuta në dimër? Me pak fjalë, a ka ndonjë
pengesë për jetën, që përfundimisht të rilindë nga vdekja?
Kur‟ani, i cili përfshin në vëzhgimin e tij të gjithë
arenën e pafundme dhe në lëvizje të jetës dhe të vdekjes,
krahason rikthimin e njeriut në jetë me ringjalljen e
bimëve: “Në këtë mënyrë, Ne me shi ringjallim tokën e
vdekur. E kështu do të jetë edhe Ringjallja.”48
Ose, në një ajet tjetër: “Allahu ju ka krijuar nga
Toka, ashtu si bimët, pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj
sërish do t‟ju nxjerrë.”49
Në këto ajete, Allahu u ofron atyre që nuk besojnë
në Botën Tjetër dëshmi të marra nga jeta shqisore dhe
materiale në gjithësi (në të cilat, natyrisht, që ata besojnë),
në mënyrë që t‟u demonstrojnë atyre realitetin e një jete në
të ardhmen. Ai u përgjigjet jobesimtarëve me prova të
qarta, të marra nga libri i mrekullueshëm i natyrës.
Megjithatë, njerëzit kokëfortë nënvleftësojnë dukuritë
instruktive që i rrethojnë dhe mbyllin dritaret e shpirtit
përballë të vërtetës.

48
49
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Sure “Nûh”, ajetet 17-18.
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Le të dëgjojmë përsëri thirrjet e Kur‟anit: “…Dhe ti
e sheh Tokën të tharë, por, kur Ne lëshojmë ujë mbi të,
ajo trazohet dhe gufon dhe prej saj mbijnë gjithfarë lloj
bimësh të mrekullueshme në çift. Kjo ndodh (që ta dini)
se te Allahu është e Vërteta, se Ai i ringjall të vdekurit, se
Ai është i Fuqishëm për çdo gjë”50
Kur bie shiu dhe uji depërton në thellësitë e tokës,
ajri që është përqendruar aty, shtyhet në thellësi, duke
shkaktuar një tharmin në brendësi të tokës.
Kur rrënjët e bimëve rriten në tokë, ato përshtatin
një pjesë të tokës dhe vëllimi i tyre rritet disa herë, kështu
që toka vetë rritet në vëllim dhe zgjerohet në mënyrë të
konsiderueshme nëpërmjet rritjes së bimëve që ajo
përmban.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Unë jam i habitur nga një njeri që mohon Ringjalljen
në Botën Tjetër, edhe pse ai nuk mund të mos e shohë atë në këtë
botë.”51
Imami Aliu (Paqja qoftë mbi të!) shpreh me këto fjalë
habinë e tij me këta njerëz të pakujdesshëm, që janë
indiferentë ndaj dukurive shumë domethënëse.

50
51

Sure “El Haxhxh” ajetet 5-6.
“Ghurar el Hikam”, faqe 493.
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Duke zotëruar një efektivitet që shtrihet në të gjitha
kohët, Kur‟ani i Shenjtë duhet të përdoret si një çelës për të
zhbllokuar misteret e universit. Kur trajtohet krijimi i
fetusit, ai përsëri tërheq vëmendjen e njeriut për Ringjalljen
në Ditën e Gjykimit me fjalët e mëposhtme: “O njerëz,
nëse ju dyshoni në Ringjalljen dhe aftësinë e Allahut që
t‟i japë jetë të vdekurve, mendoni si Ne ju kemi krijuar
prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave
të gjakut, pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë ose
jo të plotë, për t‟jua bërë të qartë! Dhe Ne e mbajmë në
mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju
nxjerrim si fëmijë e pas kësaj do të arrini moshën e
pjekurisë. Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në
pleqëri të thellë, që të mos dinë asgjë nga ajo që kanë
ditur më parë.”52
“Njeriu duhet të reflektojë mbi lëndën nga e cila
është krijuar. Ai është krijuar prej një pikë fare që del
prej midis kryqeve dhe brinjëve. Allahu, i Cili është i
aftë të krijojë njeriun nga ky lëng i parëndësishëm, është,
pa dyshim, i aftë për ta ringjallur atë pas vdekjes.”53
Në lidhje me ringjalljen e trupit të dekompozuar,
Kur‟ani diskuton çështjen e lëvizjes dhe të ndryshimit. Ai
52

53

Sure “Tâ Hâ”, ajeti 5.
Sure “El Beled”, ajetet 5-8.

106

Sejid Muxhteba Musavi Lari
vë në dukje se ashtu si Allahu i Plotfuqishëm, në fillim të
krijimit, modeloi njeriun nga grimca e baltës dhe pastaj e
vendosi mbi tokë, në përputhje me ligjet e sakta të
planifikimit të Tij, Ai do ta rivendosë në mënyrë të saktë
dhe në formë origjinale strukturën trupore të njeriut, në
përputhje me një tjetër grup ndryshimesh, të planifikuara
me kujdes, sepse Ai është i Gjithëdijshëm dhe i
Vetëdijshëm për të gjitha format e krijimit dhe të
prejardhjes. Ai e di kursin e zhvillimit nëpër të cilin trupi i
dekompozuar dhe eshtrat e njeriut duhet të vendosen, në
mënyrë që ato të rimarrin formën e tyre origjinale. Ashtu si
të gjitha aktet hyjnore, edhe kjo do të bëhet në përputhje
me parimet universale.
Nëse rikrijimi është i pamundur, ne duhet të heqim
nga mendja si të pamundur jo vetëm Ringjalljen dhe Botën
Tjetër, por edhe krijimin fillestar të njeriut përmes
transformimit të grimcave të pluhurit në formën e tij fizike.
Ne dimë se njeriu ushqehet me anë të lëndëve të
ndryshme ushqimore, esenca e ngjeshur e substancave
tokësore, si: fruta, perime, mish dhe prodhimet e
qumështit që kanë një rol kryesor në sigurimin e nevojave
të tij fizike.
Mund të thuhet, atëherë, se pika e spermës, e cila
kalon nëpër faza të ndryshme të zhvillimit dhe në fund të
fundit merr formën e një njeriu në vetvete, është një formë
107

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
e tokës që ka pësuar ndryshim? Ajo rezulton në një foshnjë
të porsalindur, e cila zotëron një renditje të një shkalle të
lartë e të veçantë mes të gjitha dukurive të krijimit, për
shkak të cilësive të pastra që janë të natyrshme për të.
Nëse do të reflektojmë mbi transformimin e baltës
së pajetë, së pari, në një pikë spermatozoidi dhe më pas në
një qenie njerëzore, kjo do të sqarojë për ne çështjen e
Ringjalljes dhe restaurimin e jetës te të vdekurit.
Ajetet e sapo përmendura tërheqin vëmendjen e
njeriut, së pari, në fillimin e krijimit dhe të materialit nga i
cili qenia e tij ishte modeluar, në mënyrë që ai të mund të
reflektojë mbi fazat nëpër të cilat kalon, përpara se të bëhet
një qenie plotësisht e formësuar njerëzore. Pastaj shtrohet
pyetja: Nëse një planifikues dhe projektues kaq i fuqishëm,
a mund të jetë i paaftë për të mbledhur së bashku grimcat e
shpërndara të qenies fizike të njeriut, në mënyrë që t‟i
riformojë ato në një formë të re dhe t‟u japë atyre përsëri
frymën e jetës?
Kur‟ani është mbështetur këtu për analogji
racionale: në qoftë se një individ ose grup individësh janë
në gjendje të kryejnë një vepër të caktuar, rrjedh se ata janë
të aftë të kryejnë një tjetër vepër të të njëjtit lloj, ose edhe
një më të mirë se ajo.
Megjithatë, ne nuk kemi të bëjnë me një detyrë më të
madhe, ose më shumë komplekse. Argumenti ka të bëjë më
108

Sejid Muxhteba Musavi Lari
tepër me diçka që është më e thjeshtë dhe më e
drejtpërdrejtë: pas shpërbërjes së elementeve, nga të cilat
është i përbërë trupi, Allahu dëshiron të rikrijojë njeriun
nga lënda ekzistuese.
Ne arrijmë të kuptojmë qartë të vërtetën e këtyre
fjalëve hyjnore: “Ne ju krijuam juve prej Tokës dhe ne do
t‟ju kthejmë në Tokë, dhe pastaj do t‟ju nxjerrim përsëri
nga Toka.”54

Zhvillimi i fetusit
Zhvillimet e njëpasnjëshme që fetusi nënshtrohet në
botën e vet, kalimi i tij nëpërmjet një seri fazash të
rëndësishme kalimtare, ndërsa ecën përpara, është një nga
dukuritë më të shquara në të gjithë botën e krijuar.
Njeriu është plotësisht i paaftë të ndikojë në kalimin
e tij nëpër këto faza të ndryshme, që ndodhin nën
kontrollin e forcave të brendshme të trupit, që është i aftë
në çdo kohë të kapërcejë me sukses të gjitha pengesat.
Qelizat e fetusit i ngjajnë njëra-tjetrës gjatë fazave të
ndryshme të rritjes dhe të zhvillimit. Asnjë shenjë nuk
mund të gjendet në masën e qelizave të gjymtyrëve të
54

Sure “Tâ Hâ”, ajeti 55.
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ndryshme të njeriut. Rrethanat ku, në mënyrë të
menjëhershme, zhvillohen ndryshime në qeliza identike,
duke mundësuar formimin e gjymtyrëve të trupit, janë
tërësisht të panjohura.
Pas prehjes për një kohë në një vend të përkohshëm
pushimi, qelizat e përziera ndahen nga njëra-tjetra dhe
secila prej tyre rrugëton drejt gjymtyrës për të cilin është
destinuar. Forma e fetusit është e përbërë nga këto qeliza
dhe dalëngadalë fillon të marrë formë.
Pastaj, Fuqia e Allahut, i jep frymën e jetës kësaj
forme të pajetë, duke bërë të mundur që një qenie e çmuar
të dalë në jetë.
Aleksis Karrel, mendimtar i njohur francez, në lidhje
me mrekullitë që qelizat e fetusit përfaqësojnë, shkruan:
“Ne e dimë se trupi i njeriut është formuar, për herë të parë, nga
një qelizë e vetme. Ndërsa fetusi zhvillohet, kjo qelizë shndërrohet
në dy qeliza, secila prej të tyre është e ndarë pastaj në dy qeliza të
tjera. Ky proces i ndarjes vazhdon, derisa fetusi ka përfunduar
rritjen e tij.
Edhe pse struktura e fetusit bëhet më komplekse, në çdo
çast të rritjes së saj, ajo ruan thjeshtësinë e funksionit që shënoi
farën origjinale. Edhe kur ata janë bërë një masë e panumërt, në
proporcion me rritjen e gjymtyrëve, qelizat ruajnë formën e
unitetit të tyre origjinal. Ato i dinë paraprakisht funksionet që do
të marrin në strukturën e përgjithshme të trupit.
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Ndërtimi i çdo gjymtyre zhvillohet në përputhje me një
metodë të veçantë, në mënyrën më të mrekullueshme. Materialet
që janë të përfaqësuara nga qelizat, nuk janë të vendosura së
bashku, ashtu si materialet që nevojiten për të ndërtuar një
shtëpi. Në fakt, ne nuk mund të flasim këtu që po bëhet një
ndërtim, në kuptimin e ngushtë të fjalës. Është e vërtetë se ashtu
si një shtëpi është e ndërtuar me tulla, trupi është ndërtuar nga
qelizat. Por, në mënyrë që të dy procedurat të jenë të
krahasueshme, ne duhet të supozojmë një shtëpi, e cila është
ndërtuar nga një tullë e vetme.
Tulla në fjalë, do të duhet të jetë në gjendje të prodhojë
tulla të tjera shtesë, përmes përdorimit të ujit të lumit, kripërave
minerale dhe gazeve që gjenden në ajër. Më tej, tullat duhet t‟i
vendosë njëra mbi tjetrën dhe të ndërtojë muret, pa ndihmën dhe
projektin e një arkitekti ose pa praninë e një ndërtuesi. Pastaj ai
do të duhet të ndryshojë tullat në xham për dritaret, suva për
tavanin, qymyr për ngrohjen dhe ujë për banjën dhe kuzhinën.
Me pak fjalë, ndërtimi i një gjymtyrë të vetme i ngjan një
përralle zanash për fëmijët.”55

*****

55

“Insan Mauxhud - i Nashinakhte”, faqe 102-103.
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Është mrekullisht e vërtetë që Krijuesi i
Gjithëfuqishëm modeloi format simetrike të trupit të
njeriut nga një qelizë e vetme që shfaqet në mitër. Kjo
formë përmban, për më tepër, organe të shumta dhe fuqi
që operojnë në mënyrë të pavarur dhe të vazhdueshme, që
nga momenti i formësimit të tyre në mitër deri në vdekje.
Duke qenë kështu, a nuk mundet që Allahu të
rivendosë në gjendjen e tyre origjinale, grimcat që janë
shpërndarë nga vdekja, por, megjithatë, kanë një origjinë të
vetme dhe janë thjesht forma të ndryshuara?
A mundet që një njeri që reflekton në krijimin e
mrekullueshëm të fetusit, të këmbëngulë, si të pamundur,
rikthimin e jetës për të vdekurit? A përfaqëson ringjallja e
të vdekurve diçka më t lartë dhe më t vështirë? Në mënyrë
që të kuptojmë të vërtetën, ne nuk duhet të vlerësojmë
gjërat në një mënyrë të kufizuar dhe të gabuar.
Përkundrazi, ne duhet të reflektojmë mbi realitetet e
mrekullueshme që orientojnë gjithësinë.

*****
Në mbretërinë e kafshëve, zëvendësimi i organeve
dhe i gjymtyrëve të dëmtuara përsëritet vazhdimisht. Disa
zvarranikë të veçantë, për shembull, janë në gjendje të
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ripërtërijnë një gjymtyrë ose një pjesë të një gjymtyre, kur e
humbasin atë. Ka një lloj krimbi që mund të pritet në copa
të shumta dhe pastaj çdo pjesë bëhet një krimb i plotë dhe i
veçantë.
Edhe pse njeriu nuk është në gjendje për këtë lloj
ripërtëritje, ne nuk duhet ta konsiderojmë si të pamundur,
se duke krijuar kushtet e duhura dhe një mjedis të
përshtatshëm, i gjithë trupi i njeriut duhet të rritet përsëri
nga një grimcë e vetme, ashtu si një pemë rritet nga një
degë që është shartuar në një pemë tjetër. Kjo është
demonstruar me faktin se në mjedisin e përshtatshëm,
krijimi i një qenieje njerëzore, është formësuar nga një
qelizë e vetme.
Për ta thënë ndryshe, në të njëjtën mënyrë si fara e
një luleje mban brenda sekretet e të gjitha luleve dhe në
mjedisin që është i përshtatshëm për rritjen e saj, zhvillohet
në një trëndafilishte të bukur, që shpërndan aromën e
këndshme të saj, kështu edhe një qelizë e vetme mund të
ruajë, në vetvete, të gjitha karakteristikat e një qenieje
njerëzore të zhvilluar plotësisht dhe t‟i rikrijojë ato në një
mjedis të përshtatshëm.
Dikush e pyeti Imam Sadikun (Paqja qoftë mbi të!):
“A dekompozohet kufoma?”
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Ai u përgjigj: “Po, në një shkallë të tillë, që asnjë gjurmë
e vetme nuk mbetet nga mishi dhe eshtrat. E vetmja gjë që nuk
dekompozohet është toka, nga e cila u krijua. Ai lëviz lirisht në
varr, derisa është krijuar rishtas, sikur të ishte hera e parë.” 56
Çfarë nënkuptonte Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!)
me lëvizje të lirë në varr, ndoshta ishte aktiviteti i atomeve
të trupit, pasi elektronet vazhdimisht sillen rreth
bërthamës qendrore të tyre. Pasi qelizat vdesin dhe trupi
dekompozohet në varr, atomet, që dikur përbënin trupin,
vazhdojnë të ekzistojnë dhe janë të ruajtura në një lëvizje të
pafundme rrethore.
Edhe një herë, Kur‟ani i Lavdishëm përcakton, në
mënyrën më të qartë të mundshme, Fuqinë e pafund të
Allahut dhe fton mohuesit e të vërtetës për të reflektuar
mbi natyrën e ekzistencës së tyre. Kur‟ani e konsideron
çështjen e Ringjalljes si plotësisht të kuptueshme për ata që
shqyrtojnë të gjitha dukuritë në dritën e inteligjencës. Ai
shpall: “Vallë, a mendon njeriu se do të mbetet pa
përgjegjshmëri? A s‟ka qenë një pikë fare që derdhej,
pastaj u bë droçkë gjaku e më pas Allahu e krijoi dhe i
dha formë e përmasa të caktuara, e prej tij bëri çiftin:
mashkullin e femrën?! Vallë, Ai Krijues, a nuk ka fuqi që
t‟i ngjallë të vdekurit?!57

56
57

“El Kafi”, vëllimi 3, faqe 251.
Sure “El Kijâme”, ajetet 36-40.
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Dimensionet e mrekullueshme të ekzistencës
Një ekzaminim i thellë shkencor i tërësisë së botës
dhe mrekullitë e shumta që janë të mbyllura brenda
horizontit të saj, është i mundur, kur kombinohet me
besimin në pafundësinë e Fuqisë së Zotit për bindjen
plotësisht të njeriut, për parimin e Ringjalljes dhe për
vendosjen e shpirtit e të mendjes së tij në prehje të plotë.
Ky është veçanërisht rasti kur ne, gjithashtu, marrin
në konsideratë kufijtë që janë vendosur në njohuritë e
njeriut dhe të vetëdijes. Nëse ne përpiqemi të kuptojmë të
gjitha dimensionet e ndryshme të ekzistencës, numri
relativisht i paktë dhe pamjaftueshmëria e diturive të
njeriut bëhet plotësisht e qartë.
Vetë shkencëtarët e dinë fare mirë se arritjet e
shkencës, me gjithë zhvillimin që është bërë, nuk do të jenë
në gjendje të ofrojnë përgjigje për të gjitha të panjohurat.
Kompetencat e kufizuara të njeriut për vëzhgim dhe
mendim, bëhen edhe më të pabarabartë në detyrën e
perceptimit të realitetit, kur shpirti i tij është i zhytur në
moçalishten e kryeneçësisë.
Ne e dimë se sa të ndryshme janë format e jetës që
gjenden në këtë planet të vogël tonin, i cili, në vetvete,
duket si asgjë, duke e krahasuar me dimensionet
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marramendëse të të gjithë universit, por veçoritë e shumë
prej këtyre formave të jetës janë të panjohura për ne. Kjo
është, në vetvete, një arsye, pse ata që e hedhin poshtë
mundësinë e Ringjalljes, nuk duhet ta mohojnë atë me një
kokëfortësi të tillë prej injoranti. Në fund të fundit, ata
duhet ta studiojnë këtë temë në një mënyrë më të
kujdesshme dhe duke qenë më pak të prerë.
Vëzhgimi i kujdesshëm i realiteteve që ekzistojnë
rreth nesh mund të na njohë, në një farë mase, me Fuqinë e
mrekullueshme të Krijuesit, duke na krijuar mundësinë të
kuptojmë, për shembull, se Ringjallja dhe rikthimi i jetës të
të vdekurve nuk është më e vështirë, ose më i rëndësishëm
se krijimi origjinal i botës, me të gjitha mekanizmat e saj të
vështira, që funksionojnë në harmoni të plotë me njëritjetrin. Në këtë mënyrë duhet të shihen çështjet nga ata që
kanë mendje të hapur.
Kur‟ani thotë: “Një prej shenjave të Tij është
krijimi i qiejve dhe i Tokës dhe i qenieve të gjalla, që ka
shpërndarë nëpër to; është një nga argumentet dhe
shenjat e Fuqisë së Allahut. Ai është i Fuqishëm t‟i
tubojë ata kur të dojë dhe Fuqia e Tij mjafton plotësisht
për të sjellë ringjalljen.”58
“Idhujtarët betohen solemnisht për Allahun, se Ai
kurrë nuk do t‟i ngjallë të vdekurit. Nuk është kështu!
58

Sure “Esh Shûra”, ajeti 29.
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Premtimi i Tij është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk
e dinë.”59
“Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen
kurrsesi. Thuaju: „Po, për Zotin tim, me siguri që do të
ringjalleni e pastaj do të njoftoheni për atë ç‟keni bërë!‟.
Dhe kjo është e lehtë për Allahun.”60
“A nuk e shohin ata se Allahu, i Cili krijoi qiejt
dhe Tokën pa u lodhur aspak në krijimin e tyre, është i
Fuqishëm t‟i ngjallë të vdekurit? Po, Ai është vërtet i
Fuqishëm për çdo gjë.”61
Me pak fjalë, Ai, që me anë të fuqisë së Tij krijoi
skemën e përgjithshme të qenies, me të gjitha mrekullitë që
ajo përmban, Ai i Cili ka bërë që Drejtësia e Tij e
përjetshme dhe e pashmangshme të mbizotërojë mbi çdo
gjë, qofshin gjëra të madha apo të vogla, dhe që ka dhuruar
jetën mbi një pjesë të krijimit të Tij, padyshim, është në
gjendje për të ringjallur të pajetët.
Restaurimi i tillë i jetës, me siguri do të jetë më i
lehtë se sa krijimi i parë i të gjithë universit, pasi çdo
person inteligjent është dakord se është shumë më e
thjeshtë për të ribashkuar elementet e shpërndara të një
59

Sure “En Nahl”, ajeti 38.
Sure “Et Tegâbun”, ajeti 7.
61
Sure “El Ahkâf”, ajeti 33.
60
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qenieje të vetme se sa të sjellësh të gjithë krijimin në
ekzistencë.
A është më e vështirë t‟i montosh pjesët e një
makinerie apo ta bësh atë nga e para? Nuk ka dyshim se
duhet të jetë më e lehtë për krijuesin apo shpikësin e një
makinerie t‟i çmontojë pjesët e saj dhe pastaj t‟i montojë
apo t‟i bashkojë ato përsëri.
Kjo na çon në përfundimin se Allahu si Krijues,
është Shpikësi i njeriut. Së pari, Ai e krijoi atë nga një
grusht dheu dhe pastaj Ai i dha jetë për brezat e
njëpasnjëshme të njerëzve, me anë të një qelizë të vetme.
Pa dyshim, Ai nuk përballet me ndonjë pengesë, kur
dëshiron të mbledhë thërrmijat e shpërndara të qenies së
njeriut dhe t‟i bashkojë ato përsëri.
Ashtu si Allahu e transformon një qelizë të
padukshme, me anë të një plani të menduar mirë, në
miliarda qeliza dhe pastaj në eshtra, lëkurë dhe mish, duke
sjellë në jetë një formë të përsosur të njeriut, Ai është,
gjithashtu, në gjendje ta përsërisë këtë proces, duke bërë
thërrmijat që kanë pësuar ndryshime, të rriten dhe të
marrin jetë përsëri.
Ajo që na bën përshtypje në vetëdijen tonë, në lidhje
me krijimin e një individi, është se një person ka lindur nga
një tjetër, por Allahu është i Vetëdijshëm për të gjitha
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aspektet e krijimit. Kështu, Kur‟ani thotë: “Ai ka njohuri të
plotë për çdo krijesë.”62
Ai ka Fuqinë e pafund, që ishte e nevojshme për të
krijuar qenien e parë të gjallë nga një grusht dheu, pa
ndodhur ndonjë proces lindjeje.
Duke i analizuar këto të vërteta, Ku‟ani deklaron:
“Ne ju krijuam – e pse nuk e pranoni të vërtetën? A e
keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që e krijoni atë apo
jemi Ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe
askush nuk mund të na pengojë që t‟jua ndryshojmë
trajtën dhe t‟ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini (në Ditën e
Ringjalljes). Sigurisht, ju e dini krijimin e parë (prej një
pike fare), atëherë përse nuk mendoni për krijimin e
dytë?!”63
Në këto ajete përmendet Vullneti Hyjnor që e ka
bërë njeriun të kalojë nëpër faza të ndryshme të rritjes,
para se të arrijë zhvillimin e tij të plotë. Është theksuar se të
gjitha këto faza bëhen në përputhje me dëshirat e Allahut
dhe pa qenë njeriu në gjendje të bëjë ndërhyrjen më të
vogël. Është pikërisht Ai që na sjell ne në këtë botë, na
lëviz nëpërmjet saj dhe pastaj na largon prej saj, pa u
konsultuar me ne, ose pa kërkuar ndihmën e askujt.

62
63

Sure “Jâ Sîn”, ajeti 79.
Sure “El Uâki‟a”, ajetet 57-62.
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Vullneti dhe fuqia e pamasë që njeriu është i
detyruar t‟i bindet, nëpër të gjitha fazat e rritjes dhe të
zhvillimit të tij, është, padyshim, në gjendje ta përsërisë të
gjithë procesin.
Kur‟ani deklaron qartë: “Është Allahu Ai që filloi
krijimin dhe pastaj Ai e rikthen atë në formën e tij të
parë pas vdekjes dhe shpërbërjes dhe kjo është mjaftë e
lehtë për Të.”64
Kur‟ani u kujton njerëzve se ata duhet të reflektojnë
me kujdes për mënyrën se si filloi jeta e tyre dhe për dorën
e fuqishme që e solli atë nga gjendja fillestare në stadin e
tyre të lartësuar, të pranishëm.
Zhvillimi i njeriut nga një pikë farë, në një qenie me
vlerë bëhet vetëm nëpërmjet vullnetit dhe urdhrit të
Allahut të Plotfuqishëm, sepse kishte epoka të tëra, në të
cilat as edhe emri i njeriut nuk ka ekzistuar.
Kur‟ani thotë: “Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë
kohore, kur njeriu nuk ka qenë qenie e denjë për t‟u
përmendur?! Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun nga një
pikë farë e përzier, për ta sprovuar dhe e bëmë që të
dëgjojë dhe të shohë.”65

64
65

Sure “Er Rûm”, ajeti 27.
Sure “El Insân”, ajetet 1-2.
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Ekzistenca e njeriut është e pashpjegueshme pa
ekzistencën e një shpikësi, një krijuesi. Ai nuk është hedhur
në botë si produkt i një sërë faktorësh të pavetëdijshëm,
por më tepër për një qëllim të caktuar: për të përshkuar
nëpër fazat e rrugës që çon në përsosmëri, me anë të
zgjedhjes së tij dhe përkushtimit, dhe për të arritur
objektivin e tij absolut e të vërtetë të adhurimit. Ishte
hijeshia e Krijuesit të Urtë, që bëri rrezet e shpirtit të
ndriçojnë mbi çështjet e thjeshta dhe të pavlera, në mënyrë
që forma e njeriut të vijë në jetë, të hyjë në këtë botë dhe
më në fund, të kthehet drejt Atij.
Pra, Allahu është fillimi dhe origjina e njeriut dhe,
gjithashtu, qëllimi dhe destinacioni i Tij.
E gjithë qenia dhe dëshira jonë është dhurata Juaj.
E gjithë ekzistenca jonë është krijimi Juaj.
Ju shfaqët për mosqenien kënaqësinë e qenies
dhe e bëtë mosqenien të dashuruarën e Vetes.
Ne nuk ekzistonim dhe ne nuk bëmë asnjë kërkesë.
Bujaria jote dëgjoi atë që ne lamë pa thënë.
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Mësimi 8

PAVARËSIA E SHPIRTIT, SI NJË PROVË
E RINGJALLJES

Ekzistenca dhe pavarësia e shpirtit mund t‟ju
ofrohet si një provë vendimtare dhe bindëse e jetës pas
vdekjes. Teori të shumta janë paraqitur nga dijetarët, në
lidhje me enigmën e shpirtit. Sa më i madh bëhet objekti i
kërkimit filozofik dhe sa më shumë kujdes në përdorimin e
dijes njerëzore, aq më të qarta dhe më bindëse bëhen
provat për ekzistencën e shpirtit dhe pavarësinë e tij nga
trupi. Natyrisht, ne nuk mund të jemi plotësisht të
suksesshëm në sqarimin me themel të shpirtit, as nuk
mund të heqim perden e maskimit të mistereve të shumta
komplekse të kësaj qenieje të përjetshme.
Për këtë arsye, Kur‟ani përshkruan thelbin e shpirtit
si një të vërtetë të panjohur dhe të pakuptueshme, njohja e
plotë e të cilës, shtrihet përtej mundësive të njeriut. Kur
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe
familjen e tij!), u pyet në lidhje me thelbin e shpirtit, Kur‟ani
i përgjigjet: “O Profet, do të të pyesin ty për natyrën e
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shpirtit. Thuaj: „Shpirti është çështje që i përket vetëm
Zotit tim dhe thelbi i tij është i panjohur për njeriun.
Dhe juve nuk ju është dhënë veçse pak dijeni.‟”66
Kanë kaluar katërmbëdhjetë shekuj, që kur Kur‟ani
ka dhënë këtë përgjigje. Shtrirja e njohurive të njeriut është
sot shumë më e madhe, se ajo që ishte në kohën e Profetit,
por shumë pak është shtuar në aspektin e vetëdijes së
njeriut. Natyra thelbësore e shpirtit ende i shpëton të
kuptuarit nga njeriu dhe askush nuk ka qenë në gjendje
për t‟a sqaruar atë. Ashtu siç ka shpallur Kur‟ani, ajo
mbetet e mbuluar me një vello errësire dhe është shumë e
mundshme që ajo të mbetet kështu përgjithmonë.

*****
Henri Bergson, filozof i mirënjohur, ka thënë: “Ne
mund të pajtohemi me Platonin dhe të ofrojmë një përkufizim të
shpirtit, që është një ngjarje e mëparshme e përvojës. Ne mund të
themi se shpirti, duke qenë i thjeshtë, është i pandashëm dhe për
shkak se ai është i pandashëm, është, gjithashtu, i
pakorruptueshëm. Për këtë arsye, është i përjetshëm në thelbin e
tij.

66

Sure “El Isrâ”, ajeti 85.
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Për dy mijëvjeçarë, njerëzit kanë reflektuar për këto
koncepte të Platonit, por kjo nuk ka çuar përpara as në një masë
të vogël njohuritë për shpirtin.”67
Doktor Çesër, një dijetar anglez, shkruan: “Disa
njerëz thonë se veprimet mekanike të trurit tonë formojnë unin
ose vetveten. Të tjerë thonë se ai përbëhet nga truri, duke i shtuar
një shkëndijë misterioze, që lë trupi ynë në kohën e vdekjes. Siç e
dini, filozofët kanë reflektuar në një masë të madhe rreth shpirtit:
natyrën e tij, vendndodhjen e tij në trup, a është i vdekshëm apo i
përjetshëm, por asnjë nga këto pyetje nuk është zgjidhur ende,
megjithëse dijetarët vazhdojnë përpjekjet e tyre.
Kohët e fundit, shumë dijetarë kanë vendosur ta studiojnë
këtë çështje nga një këndvështrim tjetër, duke e vënë të gjithë
çështjen e shpirtit mënjanë, si tepër komplekse dhe të errët apo të
paqartë dhe duke studiuar kështu, në vend të saj, aftësitë
mendore ose frymën, tërësinë e ndjenjave të njeriut, besimet dhe
mendimet e tij.”68
Në të vërtetë, nëse merret në konsideratë mungesa e
produktivitetit të të gjitha përpjekjeve të bëra, për të
kuptuar shpirtin, si mund të besojmë se ai përmban disa
veçori misterioze, të cilat ndikojnë mbi nënshtrimin,
bindjen dhe nderimin tonë?

67
68

“Du Sarchishma - ji Akhlaq va Din”, faqe 388-389.
“Rushd va Zindagi”, faqe 134.
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Kur‟ani Fisnik thotë në vijim, në disa prej ajeteve të
tij, në lidhje me krijimin e njeriut: “Me të vërtetë, Ne e
kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës, e pastaj, e
bëmë atë pikë fare dhe e vumë në një vend të sigurt
(mitër). E mandej, pikën e farës e bëmë droçkë gjaku, e
pastaj e bëmë copëz mishi pa formë; mandej, me atë mish
bëmë eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish dhe pastaj
e bëmë atë (njeriun) krijesë tjetër (duke i futur shpirtin).
Qoftë lartësuar Allahu, Krijuesi më i përsosur!”69
“Allahu përfundoi krijimin e njeriut, të cilit pastaj
i dha trajtë dhe i fryu shpirtin e krijuar prej Tij. Ai ju ka
dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush
janë mirënjohës.”70
“‟Kur t‟i jap formën dhe t‟i fryj prej shpirtit Tim,
ju t‟i përuleni atij në sexhde‟. Të gjithë engjëjt së bashku
iu përulën atij në sexhde.”71
Këto ajete përshkruajnë fazat e njëpasnjëshme të
krijimit, që arriti të sjellë në jetë një pikë fare, rezultati
përfundimtar i të cilës është trupi i përsosur i njeriut. Ato
tregojnë se diçka më e vlefshme dhe më e rëndësishme
është në diskutim se sa krijimi i një strukture të thjeshtë
trupore. Ato tregojnë se infuzioni i shpirtit, në strukturën e
69

Sure “El Mu‟minûn”, ajetet 12-14.
Sure “Es Sexhde”, ajeti 9.
71
Sure “El Hixhr”, ajeti 29.
70
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trupit të njeriut, përbën në vetvete një “krijim të ri”, i cili i
përket një kategorie të ndryshme nga fazat e ndryshme të
evolucionit të formës trupore të njeriut, secila është
shoqëruar domosdoshmërish nga gjurmët dhe vetitë e
materies apo të lëndës.
Shpirti është një thelb i ndryshëm, duke mos pasur
asnjë ngjashmëri me gjërat e krijuara para tij. I futur në
përbërjen trupore të njeriut, kjo frymë që Allahu e lidh me
Veten e Tij dhe, në këtë mënyrë, bëhet më i afërt me të
gjitha gjërat, është i pavarur nga trupi dhe i ndarë prej tij,
përtej mundësive të materies dhe të gjitha atributeve dhe
veçorive të saj.
Edhe materialistët, pavarësisht të gjitha dallimeve të
mendimit dhe të ideologjisë që i ndajnë ata nga ithtarët e
fesë, nuk do të shkojnë aq larg sa të mohojnë ekzistencën e
diçkaje të quajtur “shpirti”. Ata i konsiderojnë shkenca të
tilla, si: psikologjia dhe psikiatria, të vlefshme, por ndahen
në mendime me teologët dhe metafizikanët, për sa i përket
ekzistencës së një realiteti të dytë te njeriu, që ekziston,
pavarësisht nga trupi lëndor dhe jeton në mënyrë të
pavarur prej tij. Ky realitet ka një natyrë të veçantë dhe
është burimi i mendimit dhe i reflektimit te njeriu.
Kjo nuk do të thotë se trupi dhe shpirti janë dy
realitete të ndara nga njëra-tjetra, në kuptimin që secili
shpreh veten tërësisht të pavarur nga tjetri. Ata janë dy
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realitete të lidhur me njëri-tjetrin, duke qenë krejtësisht
ndryshe në thelbin e tyre.

Mendimet e materialistëve rreth shpirtit
Mendimet e materialistëve mbi këtë temë janë të
bazuara në supozimin se një substancë e quajtur “shpirti”
nuk ekziston në mënyrë të pavarur nga materia. Ata
këmbëngulin se të gjitha aktivitetet e trurit janë të
kontrolluara nga ligjet e materies dhe rezultojnë nga
shkaqe fizike dhe reaksionet kimike të qelizave të trurit
dhe të nervave.
Sistemi ynë nervor, në të gjitha kohët, lidh
perceptimet tona me një organ qendror, trurin. Këto
perceptime, nga ana e tyre, sjellin një tërësi të vetme dhe të
pandashme. Dukuritë që ne i lidhim me frymën a shpirtin,
nuk janë asgjë tjetër përveç reaksioneve fiziko-kimike.
Kur qelizat e trurit shterojnë dhe ndikimi reciprok i
organeve trupore i vjen fundi dhe qelizat pushojnë së
lëvizuri dhe së riprodhuari, asgjë nuk ka mbetur prej
thelbit të njeriut përveç një trajte materiale ose lëndore.
Prandaj është e pamundur, që të pranojmë ndonjë lloj
pavdekësie shpirtërore, apo ekzistencën e një qenieje të
pavarur, të mbinatyrshme te njeriu, pasi, si shfaqja e parë,
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ashtu edhe qëndrueshmëria e ekzistencës së “shpirtit”,
është shkaktuar nga një lidhje e përcaktuar mes hapësirës
dhe kohës.
Këtu materialistët dhe shkollat e mendimit fetar
ndahen vendosmërisht në mendime.

*****
Në qoftë se ne pranojmë pretendimet e
materialistëve, njeriu do të jetë si një makineri e montuar,
nga pjesë të ndryshme. Të gjitha gjurmët e jetës dhe të
mendimit përfundojnë plotësisht, sapo ndikimi reciprok i
elementeve të këtij materiali i vjen fundi. Një interpretim i
tillë i çështjes nuk është i drejtë as me realitetin e shpirtit të
njeriut, as me atë të njeriut vetë.
Është e vërtetë se trupi i nënshtrohet padashur ligjit
fiziologjik, por ky realitet i dukshëm nuk të çon në
përfundimin se njeriu është, në tërësinë e tij, i lidhur me
zinxhirë, me ligjet e materies, me fuqinë e një ekuacioni
matematikor. Sigurisht që ekziston një lidhje e ngushtë
midis dukurisë së shpirtit dhe qelizave të trurit. Shpirti
nuk mund të ndërmarrë ndonjë veprimtari në këtë botë, pa
pasur në dispozicion të tij një numër të caktuar të
instrumenteve dhe mjeteve. Qelizat e trurit, nervat dhe
128

Sejid Muxhteba Musavi Lari
reagimet kimike të trurit, të gjitha konsiderohen si mjete të
shpirtit, me të cilat ai realizon aktivitetin e tij.
Duhet pyetur, nëse jo vetëm shpirti, por edhe
manifestimet e tij, si: vullneti, vendosmëria, perceptimi e
kështu me radhë, janë realitete të pavarura të materies, ose
janë vetë tërësisht materiale, të varura prej materies në të
gjitha kushtet dhe rrethanat.
Për analogji, mund të pyesim: Kur ne kryejmë një
bisedë të gjatë, me anë të telefonit, ne jemi ata që vërtet
dëgjojmë, apo receptori i telefonit?
A është telefoni thjesht instrumenti me anë të cilit ne
dëgjojmë valët zanore, apo është dëgjuesi i vërtetë dhe
aktual?
Materiet janë të njëjta në lidhje me trurin. Qelizat e
trurit janë mjet i shpirtit, jo krijuesit e tij. Të gjitha provat e
paraqitura nga materialistët tregojnë se ka me të vërtetë një
lidhje mes perceptimeve të njeriut dhe qelizave të trurit të
tij, jo se truri vetë është i angazhuar në perceptim. Në çdo
rast, asnjë teolog nuk pohon se mendimi zhvillohet jashtë
sferës së qelizave të trurit.
Ndikimet dhe cilësitë e nevojshme të materies, në
mënyrë të pashmangshme, duhet të gjenden në të gjitha
qeniet materiale. Është e papranueshme që vetitë e
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materies të mungojnë nga ndonjë qenie materiale. Pra, në
qoftë se një qenie ka mungesa në efektet dhe vetitë e
materies dhe efektet dhe vetitë që ka nuk përputhen me
ato të materies, nuk ka asnjë dyshim se subjekti në fjalë
nuk është material.
Si një realitet objektiv, njeriu është burim i një seri
dukurish dalluese, të cilat, në mënyrë të pandashme,
shoqërojnë ekzistencën e tij objektive. Disa prej realiteteve
që mbizotërojnë në ekzistencën njerëzore mund të
shpjegohen në aspektin e kritereve materiale, por të tjerët
nuk përputhen me vetitë e materies dhe nuk mund të
vlerësohen me kriteret e saj.
Këtu ndeshim faktin se te njeriu, përveç përbërjes së
tij materiale, ekziston një qenie që është e ndarë nga lënda
dhe është mbi të. Ajo është burim i formave të ndryshme të
perceptimit, që i përket një kategorie të ndryshme nga
materia, lënda.
Në fakt, secili perceptim i njeriut, së bashku me
vetitë dhe karakteristikat e tij të veçanta, është në vetvete
një provë e qartë dhe tregues i ekzistencës te njeriu, i një
qenieje tjetër, përveç përbërjes së tij trupore.
Nëse ato perceptime do të ishin efekti i strukturës
fizike të njeriut, përbërja e tij e veçantë trupore, nëse
perceptimi dhe reflektimi, dëgjimi dhe shikimi, do të ishin
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thjesht një funksion i nervave të tij, ata duhet të jenë të
shpjegueshme në aspektin e ligjeve që rregullojnë sistemin
e tij nervor dhe qelizat e trurit. Megjithatë, ata nuk janë.
Le të supozojmë se të parit është formimi i një
imazhi në tru. Përsëri shtrohet pyetja: Kush sheh dhe
percepton, cili është autor i veprimit?
Në qoftë se ne supozojmë se njeriu nuk është asgjë
tjetër përveç një lloj i caktuar i përbërjes materiale, lëndore,
në një pjesë të caktuar të të cilit është formuar një imazh,
përsëri ne pyesim, nëse ai që sheh dhe percepton, është
tërësia e përbërjes trupore apo vetëm ai sektor i vogël i tij,
në të cilin është formuar imazhi?
Tërësia e përbërjes materiale nuk mund të shohë
dhe të nuk mund të perceptojë imazhin që është formuar
në një pjesë të vogël të tërësisë dhe është, gjithashtu, e
pamundur për atë pjesë të shohë dhe të perceptojë. A
mund të shohë dhe të perceptojë imazhet që janë formuar
në vetvete, një gjë materiale? Sikur të ishte kështu, një
pikturë apo një copë letër do të ishte në gjendje të shikonte
dhe të perceptonte pikturat që piktori i ka realizuar mbi to.
Edhe pse shkencëtarët kanë qenë në gjendje të
vendosin empirikisht se ka një lidhje mes perceptimit dhe
vetëdijes nga njëra anë dhe reaksioneve kimike në tru, në
anën tjetër, i vetmi përfundim që ata mund të nxirrnin
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është se sistemi nervor dhe truri luajnë një rol vendimtar
në dukurinë e perceptimit dhe të gjendjeve të ndryshme
psikologjike. Eksperimentet, që këta shkencëtarë kryejnë,
nuk lejojnë aspak përfundimin se thelbi i shpirtit është i
barasvlershëm me veprimtarinë e këtyre instrumenteve të
perceptimit ose të efekteve fizike dhe kimike.
Së fundi, duke dëshmuar se lidhja ekziston, nuk
është, në asnjë mënyrë, i mjaftueshëm përcaktimi i
gjendjeve të veçanta dhe i karakteristikave të perceptimit
dhe të vetëdijes.
Po bëjmë një analogji: Shpirti është si energjia
elektrike, e nevojshme për të vënë në lëvizje një makineri.
Sa herë që energjia ndërpritet, e gjithë makineria përballet
me një lloj vdekje, edhe pse pjesët e saj të veçanta mund të
jenë në gjendje mjaft të mirë dhe të padëmtuara.
Në mënyrë të ngjashme, kur njeriu vdes, lidhja
midis shpirtit të tij dhe trupit është ndërprerë, por
ndërprerja nuk do të thotë shkatërrim dhe vdekje e
shpirtit. Nëse telefoni ynë, radioja apo televizioni ndalon
së punuari, ne kemi humbur mjetet tona të komunikimit
dhe nuk dëgjojmë tingujt e largët, apo nuk shohim imazhe
në largësi. Ata tinguj dhe imazhe ekzistojnë kudo, por ne
nuk i shohim, ose nuk i dëgjojmë. Ne bëhemi të
vetëdijshëm, vetëm kur mjetet tona të komunikimit, si:
telefoni, radioja apo televizioni rikthehen.
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Pastaj, tingujt dhe imazhet mbeten gjallë, në mënyrë
të pavarur dhe veç nga instrumentet e nevojshme për
perceptimin e tyre. Po kështu, shpirti i njeriut është i
pavarur nga trupi, ndërsa qëndron i lidhur me të, ai nuk
mbaron me vdekjen e trupit.

Karakteristikat e perceptimit
Ne e dimë se një dallim themelor ndan
funksionimin e trurit nga ai i pjesëve të ndryshme të trupit,
të cilat kanë, në një kuptim, funksione afërsisht të
ngjashme. Veshkat, për shembull, janë përbërë si rrjedhojë
e aktiviteteve të ndryshme fizike dhe kimike. Funksioni i
tyre është i lidhur tërësisht me organet e brendshme të
trupit të njeriut. Në të kundërt, dukuritë e shpirtit kanë të
bëjnë me botën e jashtme, që shtrihet jashtë ekzistencës
sonë personale.
Është e qartë se bota e jashtme nuk ka mundësi
hyrje në ekzistencën tonë personale. Në të kundërt, ne
duhet të përpiqemi ta kuptojmë atë, në mënyrë që të
bëhemi të vetëdijshëm për ekzistencën e jashtme, një
detyrë, që qelizat tona të trurit janë të paafta për ta kryer.
Ashtu si qelizat e tjera të trupit tonë, edhe qelizat e trurit
marrin ndikime nga bota e jashtme, por nuk mund të
fitojnë vetëdijen e natyrës së çështjeve në botën e jashtme.
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Sikur të ishte kështu rasti, ne duhet të ishim në gjendje të
perceptojmë botën e jashtme me stomakun apo me
mushkërinë tonë. Natyra e veçantë e perceptimeve tona na
tregon, pra, se një qenie tjetër sundon mbi qeniet tona.
Le të ngremë një pyetje tjetër për këtë pikë: Kush
është ai që gjykon shëmbëlltyrat që formohen në trurin
tonë?
Nëse takojmë dy njerëz, njëri prej tyre i moshuar
dhe tjetri i ri dhe shëmbëlltyrat e të dyve janë formuar në
trurin tonë, ne i krahasojmë të dy imazhet dhe vendosim se
cili person është i vjetër dhe cili është i ri.
Disa faktorë vihen në diskutim për këtë vendim. Së
pari, shikimi dhe perceptimi i të dy imazheve që janë
formuar në tru.
Së dyti, krahasimi i dy imazheve dhe identiteti i
personit që e bën krahasimin. Në lidhje me pikën e dytë,
mund të pyesim, se si njeriu e fiton forcën për të krahasuar,
nëse ai përbëhet nga asgjë më shumë se një seri elementesh
trupore.
Së treti, perceptimi i njeriut të moshuar, si më i
vjetër nga mosha se sa i riu, që ndjek krahasimin e dy
imazheve. Këtu, perceptuesi, gjithashtu, duhet të krijojë një
lidhje.
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Nëse njeriu do të përbëhej vetëm nga forma e tij
trupore dhe do t‟i mungonte çdo dimension jomaterial, ai
do të ishte plotësisht i paaftë të krijonte një lidhje të tillë,
pasi një lidhje apo një marrëdhënie nuk ka ndonjë formë
ndijore që mund ta shprehë veten si një imazh apo
shëmbëlltyrë. Ne nuk mund ta shpjegojmë vendosjen e një
lidhjeje me ndihmën dhe mbështetjen e kritereve të
materies.
Çështja e katërt është perceptimi i njërit prej dy
njerëzve, si më i vjetër se tjetri. Përsëri mund të themi se,
nëse njeriu përbëhej vetëm prej qenies së tij fizike, ai nuk
do të jetë në gjendje të përcaktojë se cili prej dy
shëmbëlltyrave të formuara në mendjen e tij, përfaqëson
personin e vjetër.
Kur dallojmë të vërtetën nga gënjeshtra, kur ne e
vlerësojmë bukurinë, duke e ndarë atë prej shëmtisë, kemi
të bëjmë me çështje që janë të jashtme për ne dhe bëjmë
gjykimin e tyre në përputhje me kriteret e caktuara.
Ekzistenca brenda nesh e aftësisë për të dalluar të vërtetën
nga gënjeshtra, të drejtën nga e gabuara, për të vlerësuar
dukuritë e jashtme për ne me kriteret tona vetjake, tregon,
në vetvete, pavarësinë e shpirtit. Gjykimi, perceptimi dhe
kuptimi janë përtej fuqisë së sistemit nervor. Ato rrjedhin
drejtpërdrejt nga funksionimi i të menduarit dhe i
veprimtarisë së mendjes dhe nuk mund të shpjegohet me
terma shqisore.
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Drita e padukshme brenda qenieve tona të
brendshme, që na lejon të dallojmë të mirën nga e keqja,
bukurinë nga shëmtia, të drejtën nga e gabuara, është një
realitet absolut dhe nuk është asgjë tjetër përveç shpirtit
tonë të përjetshëm. Të gjitha dukuritë e përkohshme sillen
rreth tij, sepse kjo është, në vetvete, një strumbullar i
pandryshueshëm dhe i pandashëm i të gjitha gjërave.
Një nga vetitë e çmuara të njeriut është aftësia e tij
për të perceptuar të vërtetat universale, e cila e lejon atë,
pasi analizon përvojën e tij dhe perceptimet shqisore, të
nxjerrë përfundime të përhershme universale, fikse dhe të
pandryshueshme nga veçoritë që ai ka vërejtur.
Me shqisën e tij të të prekurit, p.sh. njeriu mund të
ndiejë peshën e hekurit. Pas përsëritjes së këtij perceptimi
ndijor, ai bën analizë dhe arrin në përfundimin e
përgjithshëm, se hekuri është i rëndë.
Pikërisht në këtë mënyrë, njeriu dedukton ligjet dhe
realitetet e përgjithshme universale, që ekzistojnë në të
gjitha dukuritë e veçanta, duke analizuar të dhënat dhe
duke i abstraguar ato në kontekstet e tyre kohore dhe
hapësinore. Këto përgjithësime formojnë një pjesë të
rëndësishme të njohurive të njeriut, sepse janë burim për
përfundimet dhe gjykimet e tij.
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Sikur ne ta konsiderojmë njeriun si të përbërë vetëm
nga struktura e tij trupore, lëndore dhe të mohonim
ekzistencën e shpirtit, frymës autonome, nuk mund të
shpjegojmë njohuritë e përgjithësimeve universale, në asnjë
mënyrë të pranueshme, pasi do të përballemi me
problemin se si ndodhin proceset e analizës ose
abstraksionet në të cilat varen përvojat shqisore të njeriut
dhe perceptimet.
Si mundet që përbërja fizike e strukturës sonë
trupore, të marrë përsipër detyrat e abstraksionit dhe të
deduksionit të rregullave e parimeve universale nga raste e
dukuri të veçanta?
Nëse do t‟i konsideronin deduksionet e
përgjithësimeve universale nga veçoritë, si një funksion
reagues i materies, si do të ndodhë kjo gjë saktësisht? Si
mund ta përshkruajmë perceptimin e një parimi universal,
si një proces material?
Kur ne perceptojmë një parim universal, në fakt,
jemi duke parë një realitet objektiv, që është i lirë nga të
gjitha karakteristikat materiale, kohore dhe hapësinore. Ai
është ndikimi ekzistencial i një qenieje superiore ndaj
materies.
Nëse përkundër gjithë kësaj, disa njerëz dëshirojnë
të këmbëngulin për një shpjegim materialist të materies,
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shpjegimi i tyre duhet të merret si jo realist, i pabazë dhe
shumë larg nga e vërteta.

Uniteti i personalitetit
Një çështje tjetër, e cila mund të na ndihmojë për të
vlerësuar autonominë e shpirtit është uniteti i
personalitetit të njeriut, i cili mbulon tërësinë e jetës së
njeriut. Nuk ka dyshim se njohja e njeriut për veten, është e
ndryshme nga njohja e qenieve që ndodhen jashtë vetes së
tij. Njohuritë e tij për këto qenie realizohen me anë të
pasqyrimit të tyre, duke lënë gjurmë në mendjen e tij.
Pikërisht kështu ne formojmë llojin e dijes, që është e
njohur si “njohuri të fituara”.
Sa për njohuritë që fiton njeriu në mënyrë të
pavarur nga vetja e tij, ato nuk ndodhin nëpërmjet
paraqitjes së një imazhi apo shëmbëlltyre në mendjen e tij.
Ato janë të pranishme me të në çdo kohë dhe janë të
pandashme prej tij, duke u njohur për këtë arsye si
“njohuri të pranishme”.
Kjo prani e vazhdueshme dhe e pandryshueshme, e
cila nuk është subjekt i ndryshimit ose i pakësimit dhe
zotëron qëndrueshmëri në aftësinë e saj për të ndier dhe
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për të fituar vetëdijen, përfaqëson formën më të qartë dhe
më të dukshme të dijes njerëzore.
Qenia e cila është përjashtuar nga ndryshimi dhe
përkohshmëria (duke qenë atribut i të gjithë realitetit të
jashtëm), që kontrollon dhe sundon trupin lëndor, i cili
nuk i nënshtrohet determinizmit biologjik, që shpreh veten
si kjo qenie, është e vetme dhe e njëjtë nga fazat e para të
jetës, deri në momentet e saj të fundit. Njeriu gëzon
vazhdimësi dhe qëndrueshmëri, duke u mbështetur dhe
për shkak të qëndrueshmërisë së këtij subjekti apo të kësaj
qenieje, niveli i saj ontologjik është pafundësisht më i lartë
se sa ai i materies dhe qenieve materiale, pasi uniteti i
personalitetit të njeriut është ruajtur në të gjitha fazat e
ndryshimit, që një individ i nënshtrohet gjatë gjithë jetës së
tij.
Në një farë mënyre, kjo qenie e pandryshueshme, a
mund t‟i atribuohet ose a mund të konsiderohet si identike
me qelizat e trurit?
Përmbajtja e qelizave të trurit ndryshon plotësisht
gjatë jetës së një individi nëpërmjet thithjes së lëndës së
jashtme dhe transformimit të saj në energji. Materiali i ri zë
vendin e materialit që tretet. Në fakt, çdo qenie e gjallë
mund të rikrijohet disa herë gjatë rrjedhës së jetës, si
rezultat i ndryshimeve të pandërprera të molekulave dhe
grimcave të trupit të tij.
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Sikur ne të ishim përbërë vetëm nga materia dhe
sikur të mos ekzistonte një forcë e padukshme që
kontrollon masën e qelizave tona dhe strukturën e
organeve të trupit tonë, duke pasur parasysh faktin se
përmbajtja e sistemit tonë nervor dhe trurit tonë ndryshon
disa herë gjatë rrjedhës së kohës, le të themi, pesëdhjetë
vjet dhe tërësia e formës dhe e strukturës sonë fizike pëson
ndryshime të rëndësishme, të shumëllojshme, realiteti i
qenies sonë do të kontrollohej tërësisht nga atributet e
materies dhe ne nuk do të ishim më i njëjti person i
dallueshëm që ishim vitin e kaluar. Megjithatë, ne e dimë,
se është një realitet i vetëm, i qëndrueshëm dhe i
pandryshueshëm, i cili përbën personalitetin tonë dhe
siguron unitetin dhe dallueshmërinë e tij.
Qenia e qëndrueshme, e cila ekziston te njeriu është
si reflektimi i hënës apo i diellit, që ndriçon natën dhe
ditën mbi ujë. Edhe pse valët janë në lëvizje dhe rrjedhje të
vazhdueshme, njëra valë përparon, që t‟ia lirojë vendin
valës tjetër, reflektimi i dritës së hënës, ose i diellit është i
qëndrueshëm dhe i njëtrajtshëm:
Shpeshherë uji ka ndryshuar në lumë,
por drita e hënës dhe e yjeve ruan shkëlqimin e tyre.

Shpirti i qëndrueshëm dhe i pandryshueshëm
vazhdon ndriçimin poshtë në lumin e trupit, ashtu si drita
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e hënës dhe e diellit. Edhe pse qelizat dhe molekulat e
trupit vdesin, nuk ndodh as ndryshimi më i vogël në
thelbin e personalitetit të njeriut.
Gjithkush mund ta perceptojë ekzistencën, në
vetvete, të një shpirti, që është edhe i pavarur nga trupi
dhe zotëron një formë të ekzistencës krejtësisht të
ndryshme nga ai i trupit. Çdo njeri është i vetëdijshëm
brenda vetes për një identitet që është i pavarur, i
vazhdueshëm, i qëndrueshëm dhe qëndron në kontrast me
qenien e tij materiale, e cila ndryshon çdo ditë.
Një njeri nuk mundet kurrsesi të mendojë se një
subjekt kështu dominon trupin dhe ndryshe nga trupi
është i imunizuar ndaj zvogëlimi si produkt i materies apo
në varësi të rregullave të saj. Çdo supozim i këtij lloji nuk
mund të shpjegojë asgjë në lidhje me natyrën e vërtetë të
njeriut.
Kresi Morrison shkruan: “Ajo që është e sigurt, është se
krijimi i kësaj bote nuk ishte rezultat i rastësishëm ose shans,
sepse i gjithë rendi i botës drejtohet prej ligjeve të veçanta.
Shfaqja e njeriut në mesin e kafshëve, i cili është i pajisur
me mendimin dhe inteligjencën, është shumë misterioz dhe
shumë i rëndësishëm për ne, që ta përfytyrojmë atë si një rezultat
i proceseve materiale , pa qenë e përfshirë ndihma e një Krijuesi.
Nëse nuk do të ishte kështu, njeriu do të kishte qenë si një
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instrument mekanik, që kërkon dikë për ta vënë në punë. Por,
pastaj, dora e kujt do të jetë ajo që do ta vërë atë në lëvizje?
Deri tani, shkenca nuk ka qenë në gjendje të sigurojë
ndonjë shpjegim, se kush mund të jetë operatori. Vetëm një gjë
është e sigurt, se operatori nuk mund të jetë një përbërje lëndore.
Ne kemi përparuar deri aty sa të imagjinohet se Allahu
fali një rreze të dijes së Tij për ekzistencën tonë. Njeriu është
ende duke kaluar nëpër hapat fillestare, në kuptimin e krijimit
dhe është vetëm në fillimet e të kuptuarit të ekzistencës së
shpirtit. Ai dalëngadalë po bëhet i vetëdijshëm për këtë dhuratë
qiellore dhe të përhershme, si dhe për karakterin e saj të
përjetshëm.”72
Nëse manifestimet e frymës do të ishin thjesht pjesë
të efektit dhe veçorive të trupit, ose të thjeshtueshëm nga
funksionet tërësore të sistemit nervor, si mund të
analizojmë dhe të shpjegojmë vazhdimësinë e
personalitetit të njeriut?
Në fund të fundit, krejtësisht e natyrshme të
supozohet se një qenie, e cila refuzon t‟i nënshtrohet ligjeve
të materies, duhet të jetë e përhershme, e qëndrueshme dhe
e përjetshme.

72

Raz-i Afarinish-i Insan , faqe 180-181.
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Shpjegimi i ofruar nga materialistë të veçantë për
efektin që vetvetja ose uni është relativ dhe ai i nënshtrohet
ndryshimit
dhe
zhvillimit,
ndërsa
zotërojnë
qëndrueshmërinë, është më tepër e natyrës poetike se sa e
natyrës shkencore. Kjo nuk mund të shpjegojë, në asnjë
mënyrë, unitetin që ruhet nga ana e personalitetit të njeriut
gjatë gjithë jetës, sepse kjo teori e gabuar lind nga një teori
e njeriut, që është edhe më e gabuar. Kjo do të thotë se
“unë nuk jam tani njeriu që kam qenë më parë. Unë jam
dikush që ka zënë vendin e tij, por, në një farë mënyre, më
pëlqen që jam i njëjti person si më parë. Përveç kësaj, këto
imagjinata janë vepra ime dhe unë jam burimi i tyre. Nuk
është se vetvetja përfshin konceptet e shumëllojshme dhe
në ndryshim të përhershëm që marrin formë në mendjen
time”.
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Mësimi 9

PAVARËSIA E FRYMËS

Ne jemi të vetëdijshëm për të dy realitetet e qenies
sonë: njëra, përbërja e jashtme që është trupi ynë, plotësisht
i arritshëm për shkencën empirike dhe tjetra, konsiston në
të menduarit dhe perceptimin, dashurinë dhe
dhembshurinë, urrejtjen dhe ndërgjegjen. Këto nuk mund
të konsiderohen si një seri e thjeshtë e nevojave shqisore
apo e reagimeve trupore. Ato janë përtej qëllimit të
shkencës empirike dhe nuk mund të maten në bazë të
kritereve materialiste.
Ato përfaqësojnë realitete që janë të ndryshme nga
trupi lëndor dhe janë superiore mbi të, duke qenë të afta
për ta dominuar atë. Për shembull, një person mund të jetë
gati për të vdekur gjatë një greve urie, në mënyrë që të mos
vuajë turpin e servilizmit, në të njëjtën kohë që forcat
biologjike janë duke e shkatërruar trupin e tij dhe duke i
bërë thirrje atij të dorëzohet të hajë. Në rrethana të tjera,
gjithashtu, një person mund të jetë i uritur, por ai vazhdon
të agjërojë.
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Këtu ne kemi një rast të përkryer konkret dhe të
qartë të një vullneti të hekurt, që do të sakrifikojë veten për
hir të një ideje, të një ideali abstrakt. Kjo është diçka që nuk
mund të shpjegohet me logjikën e materializmit.
Ata që pohojnë se njeriu është thjesht një koleksion i
funksioneve fiziologjike dhe materiale, duhet të japin një
shpjegim serioz dhe logjik të rasteve të ngjashme. Nëse unë
nuk jam asgjë më shumë se forma dhe struktura ime
materiale, si është e mundur që unë të urdhëroj trupin tim
që ta bëjë atë të më bindet mua?
Përgjigjja, natyrisht, është se ka një realitet të ndarë
nga trupi dhe që i është mundësuar atij. Fakti se vullneti
mund të japë komanda dhe të vendosë një lloj pavarësie
dhe rregulli të brendshëm mbi instinktet e ndryshme të
njeriut dhe aspekteve trupore, është një provë e qartë për
ekzistencën e një elementi sublim, të mbinatyrshëm, prej të
cilit, merr fuqinë vullneti i njeriut.
Dualiteti i këtyre realiteteve te njeriu dhe
mbizotërimi që ushtrohet nga njëri prej tyre mbi tjetrin, na
tregon për ekzistencën e diçkaje më të lartë se sa materia.
Kur‟ani Fisnik shpall: “Për shpirtin dhe për Atë që e krijoi
dhe e përsosi atë, duke i bërë të njohur se cilat janë të
këqijat dhe të mirat e tij.”73
73

Sure “El Lejl”, ajetet 7-8.
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Kjo do të thotë se njeriu është stolisur me një veti
thelbësore të trashëguar, e cila ka perceptimin dhe lëvizjen:
ai ka perceptimin, sepse ka marrë frymëzimin dhe ka
lëvizjen, sepse është origjina e një seri veprash të
orientuara, ose për te devotshmëria dhe virtyti, ose drejt
korrupsionit.
Cili është ky thelb, që është kualifikuar nga
ndërgjegjësimi dhe aftësia?
Asnjë nga pjesët e trupit të njeriut në tokë nuk
zotëron këto veçori. Kështu që duhet të ketë një thelb, i cili
është i pavarur dhe i ndarë nga trupi dhe që ende e
shoqëron atë, ndërsa i zotëron cilësitë që sapo përmendëm.
Materia reagon në një mënyrë të njëtrajtshme dhe të
parashikueshme ndaj stimujve të jashtëm. Uji ngrin, kur
përballet me të ftohtin ekstrem; metalet bymehen, kur
përballen me të nxehtin ekstrem. Këto reagime janë të
natyrshme dhe të pandryshueshme. Por njeriu është i aftë
të shfaqë reagime të ndryshme dhe madje edhe
kontradiktore. Kjo është, në vetvete, një dëshmi se shpirti i
fuqishëm dhe vullneti i njeriut janë jo materiale, pasi ata
shkojnë përtej dhe mposhtin vetitë e materies.

*****
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Procesi ku ndodh perceptimi, tregon se ka dy
faktorë të përfshirë: mënyrat e perceptimit (syri, për
shembull) dhe aftësia e perceptimit. Është një ligj i fizikës
që thotë se ju kurrë nuk mund të perceptoni një lëvizje,
ndërkohë që jeni vetë një pjesë e asaj lëvizjeje. Lëvizja
mund të perceptohet vetëm jashtë vetvetes.
Është e mundur që ju të perceptoni një objekt në
lëvizje, vetëm kur ju qëndroni, si të thuash, në një
platformë që është jashtë sferës së lëvizjes. Kjo ju
mundëson për të parë kalimin e gjërave para jush dhe të
ndieni lëvizjen e kohës. Nuk është e mundur që njeriu të
ulet në tokë dhe të masë rrotullimin e tokës e as mund të
qëndrojë në hënë, për të matur rrotullimin e saj. Lëvizja
është e dukshme vetëm nga jashtë objektit.
Pra, nëse aftësia jonë e perceptimit nuk ishte
vendosur jashtë sferës së lëvizjes së pandërprerë, ne kurrë
nuk do të ishim në gjendje ta perceptonim lëvizjen dhe
kalimin e kohës. Fakti që ne jemi në gjendje të perceptojnë
kalimin e kohës, është një dëshmi e qartë, se aftësia jonë e
perceptimit është përtej kohës.
Nëse, për shembull, aftësia për të perceptuar do të
ndryshonte dhe do të lëvizte çdo çast, në përputhje me
lëvizjen e vazhdueshme të kohës, ne do të jemi në gjendje
të perceptojmë kalimin e kohës, sepse aftësia për të
perceptuar do të copëzohej në fragmente të shkëputura.
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Kështu, që kur ne e perceptojnë kohën, aftësia jonë e
perceptimit duhet të ekzistojë jashtë sferës së kohës dhe ta
kapërcejë atë.
Kjo dallon aftësinë tonë të perceptimit nga forma
jonë trupore. Mund të thuhet, se vërtet, njëra gjysmë e
realitetit të njeriut bëhet e lodhur, e vjetër dhe e dobësuar,
ndërsa gjysma tjetër i shpëton shpërbërjes në vorbullën e
kohës dhe ndjek jetën e vet.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “O njerëz, ne jemi krijuar për të jetuar përjetësisht, të
mos vdesim apo të mos zhdukemi. Megjithatë, ju do të ndryshoni
vendin tuaj të banimit dhe do të shkoni përpara, nga një fazë në
tjetrën. Bëni përgatitje, atëherë, për botën ku do të shkoni, pas
këtij vendbanimi të përkohshëm dhe në të cilën ju do të banoni
përjetësisht.”74

Venddepozitimi
mendore

i

madh

i

përfytyrimeve

Ekzistenca e një marrëdhënie të veçantë mes një ene
mbajtëse dhe asaj që mbahet në të, është një nga vetitë e
materies. Një gjë më e madhe kurrë nuk mund të bëhet që
të përkojë tërësisht me një më të vogël.
74

“Bihar al Anuar, vëllimi 5, Pjesa 2, faqe 182.
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Në qoftë se, për shembull, ne qëndrojmë në një
lartësi të madhe dhe vështrojmë ngultas mbi rrafshin e
gjerë që na rrethon, me të gjitha pemët e tyre, gjelbërimin
dhe zogjtë, kodrat dhe luginat e tyre, shkëmbinjtë e
mëdhenj të vendosur mbi njëri-tjetrin, dhe në qoftë se ne,
pastaj, do të përpiqemi t‟i vizatojmë të gjitha këto objekte
në mendjen tonë, ato do të shfaqen përpara shpirtit tonë,
vizionit dhe përfytyrimit tonë të brendshëm, si një pikturë
e madhe, me të gjitha veçoritë që ata kanë.
Këtu, ne mund të pyesim: Nëse të gjitha këto
imazhe të shumëllojshme, me gjerësinë e shtrirjes që
zotërojnë, si janë ruajtur në trurin dhe në mendjen tonë, që
përbëhet nga qeliza shumë të vogla, delikate e të
ndjeshme?
A ka aftësi të tilla materia e kufizuar, që të ruajë me
saktësi dhe pa asnjë zvogëlim një seri aq të gjerë të
imazheve?
Pa dyshim, arsyeja dhe logjika na detyrojnë të
përgjigjemi negativisht, pasi çdokush mund të kuptojë se
është e pamundur të bësh që një objekt më i madh të
përshtatet, duke mbajtur sasinë ekzakte të tij, në një më të
vogël, sepse, a nuk është e vërtetë, se ena mbajtëse, duhet
të jetë më e madhe se objekti për t‟u përmbajtur, ose të
paktën e barabartë me të? Është e pamundur, për
shembull, që të printosh në një fletë të vetme të vogël të
gjithë përmbajtjen e një libri mijëra faqesh.
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Ne lehtësisht mund të fotografojmë në mendjen
tonë një qytet të madh me të gjitha ndërtesat e tij, rrugët,
parqet, makinat dhe automjetet e tjera, si dhe njerëzit. Por,
duke u bazuar mbi parimin se “e madhja nuk mund të
përshtatet tek e vogla”, ne duhet të arrijmë në përfundimin
se imazhe të tilla jashtëzakonisht të mëdha mendore, nuk
mund të vendosen në qelizat e vogla të trurit tonë, sepse
është e qartë se konformiteti i tillë mund të bëhet vetëm
kur objekti që përfshihet është i barabartë në madhësi me
enën, ose më i vogël se ajo. Përveç kësaj, kapacitetet tona të
perceptimit zotërojnë karakteristika dhe veti që nuk
korrespondojnë me ato të lëndës dhe kjo nuk mundet, pra,
të jetë e varur thjesht në një seri marrëdhëniesh fizike që
shoqërojnë funksionimin e tij.
Përfundimi i vetëm i hapur për ne është, pra, që në
formimin e shëmbëlltyrave mendore ne e kemi një
dimension të ekzistencës, që është shtesë e disa
parakushteve fizike dhe kimike, një dimension që ka, për
më tepër, karakteristika që tejkalojnë ato të strukturës sonë
lëndore. Një nga këto veti, është pikërisht aftësia për të
ruajtur imazhe të pafundme brenda vetes dhe një tjetër
është aftësia për të ruajtur dhe për të mbajtur imazhet që
janë perceptuar.
*****
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Materialistët thonë: “Këto imazhe janë si një libër i
madh, i ruajtur në trurin tonë në mikrofilm. Kur është e
nevojshme, truri paraqet përmbajtjen e librit në formë të
reduktuar dhe, në qoftë se dikush dëshiron të marrë përmasat e
vërteta të objektit në fjalë, ai i zmadhon shëmbëllimet për t‟u
rikthyer atyre madhësinë e tyre të vërtetë. Imazhet e zvogëluara
janë të pranishme në qelizat e trurit.”
Megjithatë, një pyetje vazhdon të mbetet: Ku lindin
këto shëmbëllime të zmadhuara, në trurin tonë apo në
sistemin nervor? Duhet të mohojmë mundësinë e këtyre
imazheve të mëdha që ndodhin në mendjet tona, apo
duhet të gjendet një vend i përshtatshëm për to. Tashmë
askush nuk mund të mohojë ekzistencën e këtyre
imazheve. Në qoftë se ajo që ne e quajmë “shpirt”, të jetë
thjesht materiale, me perceptimin, duke qenë sinonim me
veprimtarinë e trurit dhe sistemin nervor, është e
pamundur që, në qelizat e vogla të trurit, të vendosësh
imazhe të tilla të mëdha. Ata do të kishin nevojë për një
vend, në proporcion me madhësinë e tyre, ndërsa gjithçka
që mikrofilmi është i aftë të bëjë, është të ruajë imazhet e
vogla, të zvogëluara.
Për ta sqaruar çështjen në tërësi, njeriu, për këtë
arsye, duhet të pranojë ekzistencën e një elementi të
pandjeshëm nga vëzhgimi me an të shqisave. Kjo qenie
jomateriale është e aftë për të krijuar përfytyrimet mendore
të përmasave të mëdha, pasi truri dhe sistemi nervor kanë
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kryer funksione të caktuara paraprake. Pasi ne e pranojmë
këtë fakt, i gjithë problemi është zgjidhur dhe ne nuk kemi
nevojë t‟i drejtohemi shpjegimeve të pamjaftueshme dhe të
mangëta.
Për më tepër, kur krahasojmë dukuritë mendore me
ato materiale, ne duhet të pranojmë se një dallim i madh
ekziston mes tyre. Ata nuk kanë as ngjashmërinë më të
vogël me njëri-tjetrin në lidhje me karakteristikat dhe
cilësitë.
Materia është shoqëruar vazhdimisht nga një seri
karakteristikash të përgjithshme, të tilla, si përfytyrimi ose
supozimi i formave të ndryshme, diçka që nuk është e
vërtetë për përfytyrimet. Ky ndryshim dhe kontrast mes
dukurive mendore dhe materiale është një tjetër tregues i
autonomisë dhe i natyrës jomateriale të shpirtit.

Shtrati i kujtesës
Një aspekt tjetër i ekzistencës materiale është
varësia e tyre ndaj ndryshimit shkallë-shkallë në kohë dhe
hapësirë, pasi çdo gjë në varësi të zhvillimit dhe të
ndryshimit, domosdoshmërish kërkon një hapësirë të
caktuar. Lëvizja, në vetvete, krijon kohën. Fati i
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pashmangshëm i të gjitha elementeve materiale, për këtë
arsye, është dobësuar dhe zhduket me kalimin e kohës.
Përsëri, nuk është e mundur të mendojmë për një
qenie të vetme materiale, që nuk është e aftë për ndarje, në
pjesë përbërëse, nëse kjo ndarje ndodh me anë të
instrumenteve të veçanta, ose me anë të disa arsyeve të
tjera.
Asnjë nga këto nuk është e vërtetë për dukurinë e
shpirtit.
Ne krijojmë struktura të mëdha në mendjen tonë, pa
pasur nevojë për kohë. Të gjitha llojet e fytyrave, format,
ngjyrat, emrat, numrat, fjalët dhe treguesit janë ruajtur në
thesarin e mendjeve tona, pa u ngatërruar me njëri-tjetrin
dhe pa ndërhyrë te njëri-tjetri.
Mendja percepton dhe regjistron të gjitha llojet e
skenave dhe të shëmbëllimeve, të gjitha llojet e ngjarjeve,
qofshin të mëdha dhe të vogla. Ajo pastaj i regjistron të
dhënat e tyre dhe i vendos ato në arkivin e saj. Edhe gjërat
që ne, nganjëherë, mendojmë se i kemi harruar, në të
vërtetë, nuk janë fshirë nga kujtesa jonë. Ato mbeten të
palëvizura dhe dalin përsëri në pah përmes veprimit të
faktorëve të caktuar.
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Çfarë arkivi sekret është fshehur në trurin tonë, i
aftë për ruajtjen e të gjitha këtyre shifrave, mbishkrimeve
dhe shëmbëllimeve, në mënyrë të tillë, që ato nuk përzihen
me njëra-tjetrën dhe mund të radhiten menjëherë dhe në
mënyrë të rrufeshme në kujtesën tonë?
Ku është vendosur rezervuari i këtyre imazheve dhe
përfytyrimeve, që janë si një gjëegjëze që të huton? A është
realist interpretimi materialist? A zbatohen drejt faktet e
materies? A janë kujtimet tona rastësi materiale, përshtypje
të lëna në qelizat e trurit tonë? A regjistrojnë qelizat dhe
arteriet e trurit ngjarje dhe dukuri dhe, kur ne sjellim
ndërmend diçka, mendja thjesht dorëzon me kujdes dhe
besnikëri, imazhet që ajo ruan?

Interpretimi materialist është në kundërshtim
me realitetin
Kur ne e perceptojmë një shëmbëllim të veçantë, e
krahasojmë atë me imazhe të perceptuara më parë dhe
pastaj gjykojmë, nëse është apo nuk është identik me të.
Kur jemi të angazhuar për këtë, a nuk është ndonjë realitet
në veprim, si i ndryshëm nga realiteti material i trupit
tonë? Si mund ta ndërmarrin përsipër detyrën e krahasimit
qelizat e trurit? Si mund të vendosin se dy imazhe janë të
njëjta, se imazhi që shihet i dyti, është i njëjtë me të parin?
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Nëse ne vendosim gjykimin në trurin tonë, si mund ta
kuptojmë këtë çështje në mënyrë korrekte dhe të drejtë?
Sikur truri të ishte vendndodhja e vërtetë e kujtesës,
kujtimet që janë të varura nga qelizat e trurit, do të
zhdukeshin, siç shkatërrohen vetë qelizat dhe përmbajtja e
tyre zhduket.
Materiali që përbën qelizat tona të trurit, ndryshon
disa herë në rrjedhën e jetës, por fytyrat e miqve, të
shokëve dhe të njohurit nga fëmijëria jonë mbeten të
paprekura dhe të pandryshuara në thesarin e mendjes dhe
të kujtesës sonë.
Nëse e gjithë përmbajtja e trurit tonë do të
ndryshohet, duke përfshirë edhe njohuritë e fituara në të
kaluarën, lidhur me zëvendësimin e qelizave të vjetra të
trurit me qeliza të reja, të gjitha qasjet për njohuritë e
kaluara do të ishin të pamundura.
Perceptimet e reja mund të jenë vetëm të ngjashme
me perceptimet e kaluara, jo identike me ta, ndërsa
perceptimet tona të materies së perceptuar më parë
përbëjnë vetëm një përtëritje të kujtesës, jo një rinovim të
dijes. Për ta thënë në mënyrë më të përgjithshme, në qoftë
se konceptet tona mendore do të ishin me natyrë materiale,
do të ishte e pamundur të fitohej akses me anë të kujtesës
së njohurive të fituara më parë.
155

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
Kur ne mësojmë përmendësh disa rreshta të një
poezie, apo një faqe të një libri, si ndodh mësimi
përmendësh në qelizat tona të trurit? Çfarë metode mund
të përdorim, që ky proces të ndodhë? Kur ne harrojmë
diçka që kemi memorizuar, a është një gjurmë e ngulitur, e
fshirë prej qelizave të trurit tonë?
Nëse kujtesa në fjalë është, me të vërtetë, e destinuar
të fshihet dhe të zhduket, si ndodh që ne mund t‟i
rikujtojmë ato me anë të një reflektimi të kujdesshëm?
Përkundrazi, në qoftë se gjurmët e mbetura në qelizat e
trurit tonë janë të imunizuara nga shkatërrimi e zhdukja,
pse nuk mund t‟i gjejmë ato në mendjen dhe kujtesën tonë?
Si mund ta shpjegojmë faktin se, pasi të kemi
harruar diçka që ne e kemi memorizuar, ne ndonjëherë
dëgjojmë një fjali nga libri apo një varg nga poema në fjalë
dhe pastaj, fjalitë e mbetura, apo pjesa tjetër e poemës vjen
përsëri në mendje? Nëse gjurmët e lëna nga libri apo
poema janë fshirë tërësisht nga kujtesa e trurit tonë, sa
mund të jetë e mjaftueshme të dëgjojmë një pjesë të asaj që
kemi memorizuar, që pjesa tjetër të rikthehet përsëri në
mendjen tonë? Por, nga ana tjetër, në qoftë se gjurma e lënë
nga kujtesa nuk është fshirë dhe mbetet e sigurt në vend të
saj, cili është kuptimi i harresës?
Dijetari i njohur, Henri Bergson thotë: “Kur ne
shqyrtojmë vëzhgimet, i bëjmë të qarta vetes se shpjegimet
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fiziologjike të kujtesës janë të pamjaftueshme. Ne nuk mund t‟i
atribuojmë mësimin përmendësh trurit.
Vëzhgimet tona, gjithashtu, bëjnë të qartë se është mjaft e
mundur të dallojmë gjurmët e zgjerimit të vazhdueshëm të
kujtesës, duke filluar nga pika në të cilën kujtesa mobilizon veten,
për të bërë përpjekjet e nevojshme për funksionimin e tij në atë
çast dhe në përfundim, kur kujtesa paraqet të kaluarën në
mendje, në formë të pashkatarrueshme.
Ne mund ta krahasojmë kujtesën me një piramidë. E
fillojmë shqyrtimin tonë të funksionimit të saj me kulmin e saj
dhe vazhdojmë rrugën tonë deri në bazën e saj. Duhet të jemi të
vetëdijshëm, se vetëm kulmi i piramidës është vënë në materie.
Sapo të zhvendosemi nga kulmi, në drejtim të bazës, fillojmë të
hyjmë në një fushë apo sferë tjetër, të ndryshme.
Çfarë është kjo sferë? Ne mund ta quajmë atë mbretërinë
apo fushën e shpirtit, të frymës së reflektimit ose të meditimit,
pasi ne qartësisht kuptojmë ekzistencën në këtë botë të një thelbi
delikat, ose të shpirtit, që është i pavarur nga trupi. Duke pasur
parasysh faktin se një pjesë e rëndësishme e funksioneve të
shpirtit janë të pavarura nga trupi, edhe në këtë botë, është e
përcaktuar që shpirti, si i tillë, duhet të gëzojë përjetshmëri dhe
qëndrueshmëri pas vdekjes.”75

75

Du Sarchishma-ji Akhlak ve Din , faqe 388 -389.
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Asnjë barazi nuk mund të vihet mes dëmtimit të
trurit nga njëra anë dhe dukurisë së harresës, nga ana
tjetër. Nëse do të kishte një barazim të tillë, çdo pakësim
ose defekt në kujtesë, do të sjellë përkatësisht një pakësim
ose defekt në qelizat e trurit, me të cilat është e lidhur ajo.
Nëse qeliza të veçanta të trurit janë të dëmtuara,
njeriu fillon të përjetojë vështirësi në të folur, por kujtimet e
tij janë ruajtur të paprekura. Kur truri pëson dëmtime
serioze, si pasojë e infeksionit, ekuilibri midis kujtesës dhe
trurit është çrregulluar. Pasi harresa fillon të shfaqet, ajo
ndjek një strukturë të caktuar dhe të rregullt. Pacienti
harron, së pari, emrat e miqve të tij dhe të atyre që
ndodhen rreth tij. Pastaj, në fazat e mëvonshme, harron
fjalët që përdor për të emërtuar e për të treguar aktivitete
të ndryshme.
Këtu, nuk ka lidhje mes dëmtimit të trurit nga njëra
anë, dhe rënies, me kalimin e kohës, të qartësisë dhe sasisë
së kujtesës, nga ana tjetër. Sipas logjikës dhe analizës së
materialistëve, duhet të ketë një marrëdhënie, një lidhje e
drejtpërdrejtë dhe proporcionale midis zvogëlimit të
kujtesës dhe dëmtimit të pësuar nga truri.
E gjithë kjo tregon se truri është vetëm një mjet dhe
një instrument për ruajtjen e kujtimeve dhe se funksioni i
trurit, për sa i përket memories, kufizohet në kalimin e
përfytyrimeve dhe të imazheve në formë verbale. Me fjalë
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të tjera, ajo krijon një lidhje ndërmjet botës së shpirtit dhe
botës së materies.
Në përftimin e kujtesës dhe të përfytyrimeve, ne
kemi nevojë, për këtë arsye, për diçka më të përparuar se
qelizat e trurit tonë, që nuk është gjë tjetër përveç shpirtit
tonë, i cili është jo lëndor, i pavarur prej materies.
Mendimet tona, imazhet dhe kujtimet, janë të gjitha të
sunduara nga ligjet e saj.
Profesor Gajton, në librin e tij mbi fiziologjinë, i cili
konsiderohet si një burim i besueshëm, thotë për këtë temë:
“Problemi më i ndërlikuar që na ballafaqon në studimin tonë të
vetëdijes, të menduarit, kujtesës dhe aftësisë për të mbajtur
mend, është se ne nuk njohim mekanizmin nervor të një mendimi
të vetëm.”

Pandashmëria e veprave të shpirtit
Aktgjykimet dhe pohimet janë të pandashme. Ato jo
vetëm që nuk kanë ndonjë vendqëndrim të veçantë në
qelizat e trurit, por as mund të ndahen. Kjo ndodh, sepse
perceptimet dhe pohimet tona janë të varura nga një qenie
jomateriale.
Për shembull, kur themi se një shpend i tillë e i
atillë, ka ngjyrë të gjelbër, shpendi vetë, sigurisht që është i
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ndashëm dhe po kështu, ngjyra e gjelbër e tij, në lidhje me
pozicionin e tij gjeometrik te shpendi. Por pohimi ynë për
ngjyrën e gjelbër të shpendit është i pandashëm.
Në qoftë se konsiderojmë mendimin dhe reflektimin
si produkt ekskluziv të materies, pohimi, së bashku me
veprimet e tjera të shpirtit, duhet të jenë në gjendje të
ndahen, ndërsa ne shohim qartë se kjo nuk është e vërtetë.
Për këtë arsye, mund të dilet në përfundimin se, përderisa
një nga funksionet e shpirtit, mendimi dhe reflektimi nuk
ka tiparin material të ndarjes dhe të përpjesëtueshmërisë,
dhe për këtë arsye, është jo material, si rrjedhim, edhe
fryma, organ nga ku lind mendimi, duhet të jetë
domosdoshmërish jomateriale. Natyra jo materiale e të
menduarit, në këtë mënyrë, shërben si një tregues i të qenit
jomaterial të shpirtit.
Materialistët janë të zhytur në deduksionet e tyre të
gënjeshtërta e zhgënjyese dhe marrin kënaqësi në mohimin
e gjithë besimit në ekzistencën e qenieve të mbinatyrshme.
Të gjitha argumentet e tyre për dukuri të tilla vitale të jetës,
vetëdijes dhe perceptimit, bazohen në hipoteza të
paprovuara, dhe, në çdo rast, ato mund të hidhen poshtë
dhe të përgënjeshtrohen me argumente të forta bindëse.
Teori që ata propozojnë dhe sugjerojnë, nuk mund
të heqin vellon nga misteret e jetës, as nuk mund t‟i
zgjidhin problemet e koklavitura me të cilat përballemi.
160

Sejid Muxhteba Musavi Lari
Shkenca empirike, në fakt, ka treguar paaftësinë e saj për të
shpjeguar natyrën e dukurisë që ne jemi duke diskutuar.
E gjithë skema filozofike e materializmit, me
paaftësinë e saj për t‟iu përgjigjur pyetjeve që ne kemi
ngritur, duhet të zhduket, ashtu si monedhat që kanë
humbur vlerën e tyre. Ndërsa mendimi dhe vetëdija
njerëzore ecin përpara dhe njeriu çliron veten nga të
menduarit e ngushtë dhe njëdimensional, materializmi do
të flaket në grumbullin e mbeturinave, i cili është vendi
përfundimtar i të gjitha besimeve të vjetruara dhe të
diskredituara.
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Mësimi 10

DËSHMIA E PËRVOJËS
(PJESA E PARË)

Sikur dukuria e shpirtit, i cili është jolëndore, në të
gjitha aspektet e tij, të bëhet subjekt i eksperimentimit, në
mënyrë që ekzistenca e tij e pavarur të provohej plotësisht,
pavarësisht largësisë nga perceptimi shqisor, ajo do të ketë
një ndikim të thellë, që njeriu të ketë besim të plotë te
shpirti. Ky do të ishte rasti, sidomos për ata që nuk janë të
aftë për të kuptuar çështjet delikate dhe komplekse dhe që
janë më të prirur për të pranuar të dhënat empirike
shkencore, se sa ato që janë të vërteta filozofike.

* (1) *
Spiritualizmi, praktika e komunikimit me shpirtrat e
të vdekurve, arriti kulmin e tij në shekullin e
nëntëmbëdhjetë, kur u organizua dhe u strukturua si një
shkencë. Personalitete të shumta në të gjithë botën e kanë
vërejtur mundësinë e një komunikimi të tillë, që mund të
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llogaritet si një dëshmi e gjallë për pavarësinë dhe
pavdekësinë e shpirtit.
Duke zhveshur veten nga çdo anësi dhe paragjykim
dhe të shtyrë nga motive të vërteta shkencore, një numër
dijetarësh iu përkushtuan punës kërkimore dhe studimit
tepër të kujdesshëm dhe të mundimshëm, për të zbuluar të
vërtetën për çështjen e materies. Me arritjet e tyre, ata kanë
qenë në gjendje të tregojnë se ekzistenca e shpirtit nuk
është më një çështje teorike, por diçka e qartë dhe e
drejtpërdrejtë.
Eksperimentet e kryera me kujdes kanë treguar se
është padyshim e mundur të krijohet komunikimi me
shpirtrat e të vdekurve. Një njeri mund të angazhohet në
komunikim me ta dhe të kërkojë ndihmën e tyre në
zgjidhjen e problemeve të vështira. Kjo ndodh shpesh, me
të vërtetë, se njerëzit që janë krejtësisht të paaftë për të
zgjidhur problemet më të ndërlikuara me të cilat
ballafaqohen, janë në gjendje t‟i zgjidhin përmes
komunikimit me shpirtrat e të vdekurve.
Shpirtrat, është thënë se zotërojnë aftësi të
jashtëzakonshme për të ngritur trupin nga toka, pa
ndërhyrjen e ndonjë shkaku material apo energji trupore. 76
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“Alam-i Pas ez Merg”, Pjesa 11.
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Një nga tiparet dalluese të atyre që hyjnë në një
gjumë hipnotik për të komunikuar me të vdekurit, është se
ata funksionojnë edhe si marrës, edhe si transmetues.
Ndonjëherë mund të ndodhë që, ndërsa janë në atë gjendje,
ata flasin një gjuhë që nuk e kishin mësuar. Ata, gjithashtu,
mund të gjejnë ose të zbulojnë sekrete që nuk ishin në
gjendje t‟i mësojnë më parë.
Akoma më i rëndësishëm është fakti se mediumet,
(që është praktikë e disa njerëzve të njohur si të tillë, që supozohet
të ndërmjetësojnë komunikimin midis shpirtrave të vdekur dhe
qenieve njerëzore) janë të afta, ndërsa janë në një gjendje
gjumi hipnotik, për të lexuar dhe për të kopjuar
mbishkrime në objekte të vulosura në kuti të mbyllura,
edhe pse ata janë krejtësisht analfabetë!
Me pak fjalë, spiritualistët angazhohen në akte të
tilla të pashpjegueshme, që ne jemi të detyruar t‟i ndjekim
në fushën e padukshme të shpirtit, në përpjekjet tona për të
gjetur një përgjigje.
Gjithçka që kemi përmendur, është vërtetuar nga
eksperimentet dhe kjo përbën një përgënjeshtrim për
pohimet e materialistëve, sepse, nëse shpirti do të ishte
thjesht një efekt i materies, një veti fiziko-kimike e trurit,
do të ishte e pamundur të shpjegoheshin këto dukuri të
ndryshme, të cilat janë saktësuar eksperimentalisht.
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Ne mund t‟i shpëtojmë rrugës pa krye, në të cilën
mendimi materialist çon vetëm kur ne e pranojmë
ekzistencën e një force të mbinatyrshme që krijon dukuri të
tilla, sepse nuk është e mundshme që ata të jenë produkt i
faktorëve materialë.
Edhe pse mosha nuk është një konsideratë e
rëndësishme për ata që vendosin komunikim me shpirtrat,
ata që hyjnë në këtë rrugë, përgjithësisht zgjedhin
mediumet (ndërmjetësuesit spiritualë) në mesin e fëmijëve,
për të marrë mesazhe nga shpirtrat. Kjo shmang
mundësinë e dredhisë, të mashtrimit dhe të rishfaqjes së
marifeteve të ndryshme dhe në këtë mënyrë, i jep fund
gjithë kundërshtimeve të mundshme.
Gjithashtu, në të njëjtën kohë, studiues me përvojë
dhe të specializuar, marrin pjesë në seancat ku është
vendosur komunikimi me shpirtrat. Në mënyrë të
kujdesshme janë kryer eksperimentet të përsëritura, që të
hiqet çdo dyshim i zgjatur, jo vetëm për të qartësuar të
gjitha dyshimet, por edhe për të larguar çdo nocion të
autosugjestionit nga ana e pjesëmarrësve.
Edhe pse ne mund të pranojmë çështjen e materies,
që po trajtojmë, si një realitet të caktuar, njësoj si shumë të
vërteta të tjera dhe realitete që shfrytëzohen nga ata,
profesioni i të cilëve është dinakëria dhe mashtrimi, ata e
poshtërojnë dhe e turpërojnë atë. Një njeri nuk mundet,
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pra, as të besojë të gjithë ata që pretendojnë se janë në
gjendje të komunikojnë me shpirtrat, ose t‟i hedhin poshtë
ata me argumente të papërshtatshme. Të dy kurset do të
ishin në kundërshtim me logjikën. Ky është një shqyrtim i
kujdesshëm i materies, që do të çojë në një perceptim të së
vërtetës dhe aftësisë për të dalluar iluzionet nga e vërteta.
Farid Vajdi, autor i Enciklopedisë së shekullit të njëzetë,
liston emrat e një pjese të vogël të shkencëtarëve evropianë
dhe amerikanë, në mesin e mijëra shkencëtarëve që kanë
punuar në këtë fushë, dhe citon dëshmi të qarta, të dhëna
nga eksperimentet objektive që ata kanë kryer. Shumë prej
tyre ishin skeptikë, ose mendonin negativisht për
mundësinë e komunikimit me shpirtrat e të vdekurve,
derisa u provua kjo gjë. Në fakt, ata, së pari, hynë në këtë
fushë, me qëllimin që të hedhin poshtë krejtësisht bazat e
saj.
Nëse dikush kishte këmbëngulur për mundësinë e
provimit shkencërisht të komunikimit me shpirtrat e të
vdekurve, ata do ta kishin hedhur poshtë atë, pa hezitim, si
një absurditet. E kur e panë se çdo eksperiment që u krye,
përfundoi në mbështetje të pohimeve të kundërshtarëve të
tyre, u dorëzuan dhe pranuan faktet dhe të vërtetën.
Studiuesit, më parë, nuk e kishin marrë mundimin për të
provuar pretendimet e spiritualistëve. Ata e konsideronin
idenë e kryerjes së eksperimenteve mbi këtë temë, neveri.
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Farid Vajdi shton se specialistë të fushës, besojnë në
parimin se shpirti nuk është asgjësuar me vdekjen e trupit,
sepse ata nuk janë në gjendje të shpjegojnë dukuritë e
jashtëzakonshme që ndodhin në seancat e tyre, përveç se
në aspektin e veprimtarisë nga shpirtrat e të vdekurve.

*****
Ata që nuk kanë argumente serioze për të ofruar,
përpiqen t‟i shpjegojnë këto realitete të testuara
eksperimentalisht me termat e pavetëdijes.
A mund të akuzohen në mënyrë të arsyeshme të
gjithë dijetarët dhe ekspertët, të cilët punojnë në këtë fushë,
duke qenë të mashtruar drejtpërsëdrejti nga truket e
mashtruesit dhe nga vendosja e vulës së miratimit
shkencor në një sërë iluzionesh, ose e miratmit të kësaj
shkence si korrekte, pa treguar kujdes, nën ndikimin e
mediumeve?
Do të ishte e paarsyeshme dhe e palogjikshme t‟i
atribuosh gabimet të gjithë atyre dijetarëve.
Alfred Rasëll Dalles, partner i Darvinit, në zbulimin
e ligjit të seleksionimit natyror, deklaroi pikëpamjen e tij
për këtë çështje: “Kur kam filluar hulumtimin për misteret e
komunikimit me shpirtrat e të vdekurve, unë kam qenë një
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materialist absolut dhe mohues i shpirtit. Asnjë gjurmë nuk
ekzistonte në mendjen time për subjektet jolëndore ose të një bote
të mbinatyrshme. Përkundrazi, qëllimi im ishte të provoja me
mjete shkencore, të pavërtetën e besimit në gjëra të tilla. Por, pasi
unë u përballa me eksperimentet që ishin kryer dhe realitetet që
ishin provuar, dalëngadalë fillova t‟u besoj dhe vetë atyre.
Realiteti i shpirtit filloi të ketë një efekt të tillë mbi mua, saqë
fillova t‟i besoj në mënyrë të vendosur, para se të isha në gjendje
për të gjetur ndonjë shpjegim në lidhje me të në mendjen time.
Unë nuk mund të largohem prej tij duke e mohuar dhe as nuk
mund të gjej ndonjë shkak material për të.”77
Krokis, Kryetari i Akademisë Mbretërore të
Shkencave në Angli, shkruan në librin e tij “Dukuritë
shpirtërore”: “Përderisa unë vërtet besoj ekzistencën e këtyre
dukurive, do të ishte një lloj frike apo mungesë guximi, nëse do të
fshehja dëshminë time nga frika e kritikës së tallësve, që nuk dinë
asgjë rreth kësaj çështjeje dhe janë të paaftë të çlirojnë veten nga
iluzionet tyre. Unë do ta parashtroj në librin tim sa më qartë të
jetë e mundur atë që kam parë me sytë e mi dhe kam provuar në
mënyrë të përsëritur, përmes eksperimentimit të kujdesshëm.”
Nga të gjitha eksperimentet që janë zhvilluar në
seancat e thirrjes, për të mbledhur shpirtrat e të vdekurve
dhe përfundimet që kanë nxjerrë dijetarët prej tyre, del
qartë se njeriu zotëron një energji dhe një personalitet që të
jetojë përtej vdekjes së tij. Kjo energji ndërmerr aktivitete të
77
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ndryshme, pa ndonjë nevojë për trupin fizik. Nën rrethana
të caktuara, të veçanta, është e mundur për banorët e kësaj
bote, të krijojnë komunikim me shpirtrat e të vdekurve.

* (2) *
Një tjetër përparim shkencor që ka kontribuar në të
kuptuarin e autonomisë dhe të pavdekësisë së shpirtit,
është hipnoza. Kjo konsiston në përqendrimin e vështrimit
ngultas për një periudhë të gjatë te një pikë drite, me
shoqërimin e sugjerimit të zgjatur, me rezultatin që
subjekti hyn një gjendje ëndërrimi artificial, krejtësisht e
dallueshme nga ëndrrat e zakonshme.
Pasi subjekti ka rënë në gjumë, dëgjon të gjitha
zhurmat e zërat që e rrethojnë, vetëm ato të prodhuara nga
hipnotizuesi. Ai u bindet urdhërimeve të tij, duke iu
nënshtruar tërësisht.
Dijetari anglez, Xhemis Reis, ishte në gjendje të
ndërtonte investigimet e paraardhësve të tij, për ta kthyer
hipnozën në një shkencë të plotë, duke qartësuar parimet
sipas të cilave funksiononte hipnoza.
Pas tij, dijetarë të tjerë në Amerikë dhe Evropë i
kushtuan përpjekjet e tyre për ta zhvilluar më tej këtë
shkencë. Mund të përmendim, në veçanti: Riçet, Emile
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Kue, Van Ouls dhe Çarkot. Arritja më e rëndësishme e të
fundit prej tyre ishte klasifikimi në nivele dhe faza të
ndryshme të gjumit hipnotik.
Në gjumin artificial, hipnotizuesi është në gjendje ta
bëjë subjektin t‟i nënshtrohet vullnetit të tij, në mënyrë të
tillë që, ai, pa hezitim, ekzekuton urdhrat e tij. Shqisat e
personit që është duke fjetur, ndalojnë së funksionuari. Ai
nuk tregon shenja të të qenit në gjendje për të parë, ose për
të dëgjuar dhe shqisat e tij të të prekurit dhe të të shijuarit
nuk kanë fuqinë e tyre të zakonshme. Së fundi, njeriu,
duke u vënë në gjumë, është mposhtur nga lodhja e
plogështia, saqë ai nuk ndien asnjë dhimbje, sado presion
të ushtrohet në trupin e tij.78
Doktor Filip Kerrot, një anestezist britanik dhe
specialist për hipnozat, shkroi në revistën britanike të
shëndetit publik: “Shumë pacientë, duke pasur nevojë për
operacione kirurgjikale, janë vënë në gjumë me sukses nëpërmjet
përdorimit të hipnozës.”
Ai vazhdoi të deklarojë besimin e tij se është më e
lehtë dhe më mirë të përdorej hipnoza te pacientët që i
nënshtrohen operacionit, sepse ajo është një procedurë e
thjeshtë dhe më pak e rrezikshme se sa përdorimi i
narkozës. Një nga përparësitë e hipnozës është se është e
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mundur ta mbajë pacientin pa ndjenja për shumë orë, pa
ndier asnjë dhimbje.79

* (3) *
Magnetizmi është një tjetër degë e dijes, që vë në
dukje autonominë e shpirtit. Ajo përbëhet nga një forcë
misterioze e pranishme te të gjithë, në nivele të ndryshme.
Magnetizmi ndryshon nga hipnoza, në faktin se, kur një
person prodhon forcë magnetike brenda tij, ai është në
gjendje të ndikojë te kafshët, ashtu si dhe te qeniet
njerëzore. Përveç kësaj, forca magnetike mund të
shfrytëzohet drejtpërdrejtë, kurse hipnoza kërkon
përdorimin e mjeteve të caktuara në mënyrë që të bëhet
efektive. Fuqia e magnetizmit është aq efektive te njeriu,
saqë ajo i mundëson një njeriu ta bëjë prenë apo armikun e
tij të palëvizshëm.
Që nga kohët më të lashta, njerëzit kanë qenë në
dijeni, deri në një farë mase, të ndikimeve të kësaj fuqie
misterioze. Ishte, megjithatë, fundi i shekullit të
tetëmbëdhjetë, që u paraqit për herë të parë si një zbulim
shkencor. Specialistët filluan të përdorin valët magnetike si
një mjet për shërimin e të sëmurit dhe, ndërsa kërkimet

79

Ittila‟at 23/6/43.

171

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
përparuan, u bë e qartë se ekstaza e hipnozës mund të
induktohej me anë të magnetizmit.
Psikiatrit përdorin ëndrrat e shkaktuara në mënyrë
artificiale, për të zbuluar shkaqet e çrregullimeve të
caktuara psikike. Ata përpiqen të zhyten në thellësitë e
mendjes dhe të zbulojnë mendimet e vërteta të
pavetëdijshme, mendimet që pacienti do të ngurronte t‟ia
tregonte mjekut, nëse do të ishte në gjendje të zgjuar, nga
sikleti e ndrojtja apo arsye të tjera. Po kështu, pacienti
rrëfen me sinqeritet dhe hapur gjëra të caktuara, që ai
kurrë nuk do t‟i zbulonte, po të ishte në gjendje të zgjuar.
Një njeri që është në gjendje të hipnotizuar, është i
gjithi nën ndikimin e forcës magnetike, saqë ai bën çdo gjë
që i thotë personi, që e vë atë në ekstazë, pa vullnetin e vet,
që ka forcë shumë të ulët për të reaguar.
Në faza më të përparuara, trupi vetë bëhet
krejtësisht i mpirë dhe, në qoftë se ngacmohet njëra prej
gjymtyrëve të tij, ajo nuk do të jetë në gjendje aspak të
lëvizë, duke i ngjarë një trupi tërësisht të palëvizshëm.
Subjekti nuk do të jetë në gjendje të dëgjojë zhurmat
përreth tij. Ai shikon dhe dëgjon vetëm atë, nën forcën e të
cilit ai qëndron.
Ky pasivitet ndonjëherë shkon aq larg, saqë ai e
ndien dhimbjen e gjilpërës që i ngulet nga personi që
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kontrollon hipnozën e tij. Gjithashtu, nëse kontrolluesi
fillon të ndihet i lumtur, do të bëhet edhe subjekti!
Emocione të tjera, si: zemërimi, nervozizmi, eksitimi do të
reflektohen në mënyrë të ngjashme.
Personat në hipnozë magnetike janë në gjendje të
flasin gjuhë që ata nuk i kanë mësuar. Ata kanë dije që
shtrihen përtej njohurive të tyre. Shpirtrat e tyre udhëtojnë
në vende të largëta. Materialistët përpiqen ta shpjegojnë
gjithë këtë në aspektin e sugjerimit dhe të mungesës së
vullnetit të zakonshëm nga ana e subjektit. Megjithatë,
shpjegimet e tyre nuk janë bindëse, sepse, përveç asaj që
shkencat materiale përpiqen të shpjegojnë, ka një realitet
brenda njeriut, të aftë për kryerjen e veprimeve që janë të
pashpjegueshme, për sa u përket kritereve materiale.
Çdokush që përpiqet të zbulojë të vërtetën e materies, të
lëndës, do t‟i duhet ta pranojë këtë përfundim, hap pas
hapi.80
Çfarë energjie është ajo, që në këtë mënyrë, mund
t‟ia nënshtrojë vullnetin një personi tjetër dhe t‟i privojë
gjymtyrët e tij prej lëvizjes dhe ndjeshmërisë?
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Nëse njeriu reflekton me kujdes, a nuk do të bindet
se ekzistenca e tij përfshin shpirtin, që është edhe
misterioz, edhe i përjetshëm?81
A nuk është metodë e shkencës të bazohet në ligjet e
përgjithshme për vëzhgimet objektive dhe të luftojë
kundër iluzioneve e gënjeshtrave?
Pa asnjë dyshim, çdo zbulim i ri në fushat e
diskutuara më lart, ul akoma më tej çdo apel që mund të
bëjnë deformuesit apo falsifikatorët materialist lidhur me
realitetin.

* (4) *
Edhe pse njerëzit kanë qenë të vetëdijshëm për
telepatinë, të paktën deri në një shkalle, për një kohë të
gjatë, nuk është bërë studim i kujdesshëm shkencor për
subjektin, para vitit 1882. Duke filluar që në kohë, Shoqata
Angleze për Kërkime Psikike, ka kryer eksperimente të
shumta dhe ka provuar realitetin e dukurisë.
Komunikimi i mendimeve mes dy njerëzve është i
mundshëm edhe afër, edhe larg. Komunikimi i afërt
realizohet me anë të dy njerëzve, në këmbë, përballë njëri81
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tjetrit dhe duke transmetuar mendimet për njëri-tjetrin, pa
folur, ose pa bërë ndonjë gjest.
Për sa i përket komunikimit në largësi, edhe
madhësia e largësisë nuk është aspak e rëndësishme, është
e mjaftueshme për dy persona, në një kohë të paracaktuar,
të përqendrojnë mendimet e tyre në një pikë të vetme, për
t‟i transmetuar mesazhet e tyre mendore njëri-tjetrit.
Këto dukuri janë testuar në mënyrë të përsëritur
dhe janë vërtetuar nga specialistët. Ata mund të
konsiderohen si një tjetër manifestim i rëndësishëm i
shpirtit, i cili vepron në pavarësi të plotë nga trupi.
A nuk duhet të besojmë se energjia mbizotëruese
mbi mekanizmin e trupit tonë është krejtësisht e ndryshme
nga energjia materiale dhe dukuritë që ajo prodhon? Në
rolin e psikiatrit, Kenningtoni thotë: “Që truri të ekzistojë dhe
të funksionojnë disa centimetra jashtë trupit, është po aq e
pamundur sa do të ishte të zhvillohej jashtë trupit të tij tretja apo
qarkullimi i gjakut.”
Henri Bergson shkruan: “Dukuritë e deklaruara nga
shkenca psikike, se ekzistojnë, të paktën disa prej të cilave duhet
të konsiderohen si të vërteta, na bëjnë të pyesim veten, se pse
kemi pritur kaq gjatë për të ndërmarrë një studim të tillë.
Ne nuk do të përsërisim çështjet që janë diskutuar
tashmë, por do të kufizojmë diskutimin tonë në një pikë, që duket
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më e sigurt se çdo gjë tjetër. Nëse pas grumbullimit të mijëra
dëshmive në përputhje me njëra-tjetrën, në lidhje me shfaqjen e
telepatisë, shkencëtarët ende këmbëngulin në mohimin e realitetit
të kësaj dukurie, atëherë mund të arrijmë në përfundimin e vetëm
se dëshmia e njeriut është e papranueshme për shkencën dhe
refuzohet prej saj.
Sigurisht, është e vërtetë që ne kemi për të zgjedhur në
mesin e rezultateve të ndryshme që shkenca psikike paraqet për
ne. Shkenca vetë, të gjitha rezultatet e saj nuk i konsideron, në
mënyrë të barabartë, si përfundimtare. Ajo bën dallimin midis
asaj që është e sigurt dhe asaj që është thjesht e mundshme ose e
mundur.
Por, nëse marrim në konsideratë vetëm atë pjesë, të cilën
shkenca psikike e vlerëson të saktë, mjafton të na japin një meritë
ose vlerë në mbretërinë e madhe dhe të panjohur që shkenca
psikike sapo ka filluar të eksplorojë. 82
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Mësimi 11

PROVA TË PËRVOJËS
(PJESA E DYTË)

Kurioziteti gjithnjë në rritje i njeriut, së pari, filloi ta
shfaqë veten në objektet që ndodheshin shumë larg prej tij,
te yjet. Tani, gjendja dhe rrethanat normale e shqetësojnë
atë, ndërsa përpiqet të dallojë dhe të kuptojë faktorët që
ndikojnë në ekzistencën e tij normale dhe të natyrshme.
Një nga temat që ka tërhequr vëmendjen e njeriut,
është ajo e gjumit dhe e ëndrrave. Kjo është e kuptueshme,
duke pasur parasysh faktin se një pjesë e rëndësishme e
jetës së njeriut shpenzohet në gjumë, në botën e ëndrrave.
Teoritë e ndryshme që janë paraqitur për këtë temë
demonstrojnë kompleksitetin e subjektit dhe reflektojnë të
gjitha eksperimentet e gjata që ekspertët kanë kryer.
Është karakteristikë e njeriut, si të gjitha gjallesat e
tjera, të flejë, pasi angazhohet në përpjekje dhe aktivitete të
mundimshme e të lodhshme. Kur një pjesë e veprimtarisë
së tij jetësore ndërpritet, funksionet e trupit gjithashtu ulen.
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Se si funksionon gjumi, është, në vetvete, një çështje
e rëndësishme. Pavarësisht nga të gjitha studimet që janë
bërë, ende nuk mund të jepet një përgjigje përfundimtare.
E tërë çështja është mbështjellë me një shumëllojshmëri
interpretimesh, shumë prej të cilave janë rezultat i
deduksioneve të nxituara dhe të pajustifikuara. Gjithçka që
shkenca njeh deri tani, është e kufizuar në disa procese
fizike që zhvillohen në fushën e trupit.
Deri tani nuk ka ende shenja që na lejojnë të
shpresojmë për një zgjidhje të këtij problemi dhe do të
ishte e pasaktë që të parashikohej lindja e teorive të sakta
dhe realiste. Megjithatë, përparimi i dijes njerëzore, një
ditë, mund t‟i mundësojë njeriut zgjidhjen e këtij misteri të
madh me të cilin ballafaqohet.
Akoma më misterioze se gjumi janë ëndrrat,
konfigurimi i skenave të ndryshme, i imazheve dhe i
ngjarjeve në mendjen e personave që janë në gjumë.
Dukuria e ëndrrës na ballafaqon me të gjitha llojet e
problemeve të koklavitura.
Të gjitha funksionet fiziologjike të trupit, të gjitha
veprimet e pavullnetshme dhe refleksive, vazhdojnë gjatë
gjumit me rregullsinë më të madhe. Nervat dhe gjëndrat,
zorrët dhe të gjithë muskujt vazhdojnë aktivitetin e tyre.
Por njeriu nuk ka fuqinë e të menduarit apo të
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vendimmarrjes. Vullneti i tij është jo funksional dhe jeta e
tij ngjan me atë të një qenieje njëqelizore.
Njeriu në gjumë duket si një figurë, formë e pajetë
dhe e rraskapitur, që papritmas zgjohet dhe vjen përsëri në
jetë. Gjumi dhe zgjimi janë, në të vërtetë, të krahasueshme
me vdekjen dhe Ringjalljen. Kur‟ani i Shenjtë, lidhur me
ngjashmërinë mes gjumit dhe vdekjes, nga njëra anë dhe
zgjimit e Ringjalljes, nga ana tjetër, thotë: “Allahu ua merr
shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që
nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Pastaj Ai ndal
shpirtin e atij që i është caktuar vdekja, ndërsa të tjerëve
ua lë deri në një kohë të caktuar. Me të vërtetë, këto janë
shenja për njerëzit që mendojnë.”83
Sipas pikëpamjes së Kur‟anit, gjumi është pamja e
jashtme e pezmatimit të përkohshëm të fuqisë natyrore te
njeriu, por është në të njëjtën kohë, një kthim i shpirtit të
njeriut në qenien e tij të brendshme. Gjumi është një vdekje
e përmasave më të vogla, kurse vdekja është gjumi i
përmasave më të mëdha. Në të dyja rastet, fryma ose
shpirti është transferuar në një botë tjetër. Dallimi është se,
ndërsa zgjohet një person, nuk është në dijeni se ai është
kthyer nga një udhëtim, kurse për atë që vdes, të gjitha
gjërat bëhen të qarta.
83
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Ëndrrat janë klasifikuar në disa kategori. Një pjesë e
madhe e ëndrrave rrjedhin nga shpresat dhe dëshirat e
ëndërruesit, ose pasqyrojnë ngjarjet që ai ka përjetuar.
Një tjetër kategori e madhe përbëhet nga ëndrrat
konfuze, të ngatërruara që thjesht reflektojnë imagjinatat
dhe iluzionet e njeriut.
Pastaj, ka një kategori ëndrrash, për të cilat elementi
përcaktues është një lloj frymëzimi. Këto ëndrra
parashikojnë ngjarjet. Ato, nganjëherë, pasqyrojnë një
ngjarje, ende të padukshme, në formën e saj të saktë dhe të
vërtetë dhe nganjëherë në formë simbolike, që mund të
interpretohen nga ata që kanë aftësitë e duhura
interpretuese.
Përderisa shpirti, fryma e njeriut, ka një afinitet me
mbretërinë e mbinatyrshme, ai është i detyruar të largohet
prej këtij universi të gjerë dhe të pafund, sapo gjumi i jep
fund shqetësimit të tij me perceptimet shqisore. Atje, ai
dëshmon realitete të caktuara, në përputhje me nivelin e tij
të gatishmërisë, si dhe është në gjendje të depozitojë në
mendje njohuritë e marra, në një mënyrë që lejon
memorizimin, pasi personi që është në gjumë, të zgjohet.

*****
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Nuk ka dyshim se ëndrrat konfuze janë të lidhura
me kushte të caktuara fizike dhe psikologjike. Ato nuk janë
asgjë tjetër, por një seri iluzionesh dhe imagjinatash. Në
mënyrë të ngjashme, shfaqja në mendjen e ëndërruesit e
ngjarjeve të shkuara, pa asnjë reflektim mbi ngjarjet që do
të pasojnë në të ardhmen, nuk ka vlerë të veçantë.
Megjithatë, kjo nuk është e vërtetë me ëndrrat,
interpretimi i të cilave lejon një njeri për të parashikuar
ngjarjet që janë ende në ngjizje ose që, duke qenë shumë të
qarta, nuk kanë nevojë për interpretim, paraqitin për ne në
botën imagjinare shkaqet dhe ndodhitë në formën e tyre
aktuale.
Shumë raste të këtij lloji të ëndrrave janë raportuar
në burimet historike. Ato ndodhin, për më tepër, në jetën
personale të shumë njerëzve prej nesh dhe të gjitha nuk
mund t‟i atribuohen rastësisë. Ato nuk mund t‟i atribuohen
edhe përkujtuesve te ngjarjeve të fundit të ditës, apo
analizimit të tyre, që sistemi ynë nervor na ofron. As
instinktet dhe dëshirat e ndrydhura nuk luajnë ndonjë rol
në to.
Frojdi interpreton ëndrrat në këtë mënyrë: “Në
përgjithësi, ajo që na shfaqet në botën e ëndrrave, përbëhet nga
objekte shqisore, për të cilat ne kemi qenë në dijeni gjatë ditës dhe
dëshirave, të cilat kanë mbetur të paplotësuara për një arsye ose
një tjetër. Gjatë ditës, një njeri mund të krijojë apo të përfytyrojë
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një dëshirë për një grua të veçantë, që është e paarritshme për të.
Gjatë natës ai fiton zotërimin e saj në botën e ëndrrave të tij. Një
lypës i uritur, ëndërron për pasuri dhe pallate. Një njeri i
shëmtuar, do të donte që të siguronte bukuri të pashembullt. Një
burrë i vjetër impotent, do të donte t‟i rimëkëmbë energjitë si të
rinjtë. Një njeri i pashpresë dhe i dëshpëruar, dëshiron që të
gjitha dëshirat e tij të përmbusheshin. Me pak fjalë, të gjitha
dëshirat dhe prirjet që mbeten të papërmbushura gjatë ditës, të
gjitha ndjenjat që mbeten të fshehura për një arsye apo një tjetër,
dalin hapur, janë përmbushur dhe janë realizuar lirisht në botën
e ëndrrave.”

*****
Këtu, unë do të përmbahem nga paraqitja e
ëndrrave të shumta që parashikojnë të ardhmen, të cilat
janë përmendur në burimet e ngjarjeve të ndryshme
historike, apo kanë ndodhur dhe më janë treguar mua nga
shumë persona të besueshëm. Më lejoni të tregoj thjesht një
ëndërr timen. Të shtunën, 24 prill 1962, një tërmet i
dhunshëm tronditi qytetin e Larit, duke shkaktuar humbje
të shumta jetësh dhe shumë dëme materiale.
Rreth një javë përpara tërmetit, kam parë në ëndërr
se një tërmet i fortë lëkundi Larin, duke shkatërruar
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ndërtesat dhe duke ngritur lart retë e pluhurit që mbuluan
qiellin si një mjegull e dendur.
Me tablonë e tmerrshme, të krijuar në mendjen time,
unë u zgjova i terrorizuar, ndoshta rreth mesnatës.
Të nesërmen ua tregova disa njerëzve të shquar të
Larit dhe miqve të mi ëndrrën time dhe ata ende e kujtojnë
rastin.
Në atë kohë, ata natyrisht e interpretuan ëndrrën
time në mënyra të ndryshme, por dy ose tre net më vonë,
ndodhi një tërmet me fuqi mesatare, duke shkaktuar vetëm
humbje të vogla. Një nga dijetarët fetarë të qytetit erdhi për
të më takuar dhe më tha: “Tërmeti i djeshëm është ai që ju
ëndërruat.” Unë iu përgjigja se tërmeti i shkurtër dhe
relativisht i padëmshëm, që sapo e kishim përjetuar, nuk
kishte asnjë ngjashmëri me skenat e tmerrshme që kisha
parë në ëndrrën time. (Personi në fjalë, ende e kujton se
çfarë ka ndodhur.)
Më në fund, erdhi data 24 prill. Në përfundim të
ditës, një tërmet shkatërrues përfshiu Larin. Qyteti u
trondit dhunshëm, ndërtesat u shembën, shtëllunga resh
pluhuri u ngritën në ajër. Njerëz të panumërt, të rinj dhe të
moshuar, burra dhe gra, u përpinë nga vdekja.
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Ata që i mbijetuan tërmetit, nxituan drejt ndërtesave
të rrënuara për të ndihmuar të plagosurit. Pamja që u
paraqit gjatë atyre momenteve të zymta, ishte me të vërtetë
shkatërrimtare.
Një detaj, veçanërisht i rëndësishëm, është se në
ëndrrën time kisha parë fëmijën e vogël të njërit prej të
afërmve që jetonte në një shtëpi fqinje. Unë e pashë atë
duke kaluar para një pjese të shtëpisë që ishte gati duke u
shembur, kështu që e thirra për ta hequr nga rruga dhe ai
kështu veproi.
Kur ndodhi tërmeti, e vetmja pjesë e shtëpisë që u
shemb ishte ajo që kisha parë në ëndrrën. Pjesa tjetër e
shtëpisë mbeti në këmbë dhe asgjë nuk ndodhi me fëmijën,
sepse, kur tërmeti ndodhi, ai filloi të vraponte nga një cep
në tjetrin i frikësuar, duke u larguar nga rruga e rrezikut,
tamam kur pikërisht kjo pjesë e veçantë e shtëpisë filloi të
shembet.
A do të jetë tërësisht logjike të pranosh si një
shpjegim për ëndrrat e panumërta të këtij lloji, të cilat me
saktësi parashikojnë të ardhmen në interpretimet e
materialistëve, të cilët i konsiderojnë të gjitha ëndrrat si
rezultat i shfaqjes në mendje të ngjarjeve të përditshme ose
e frikës nga e panjohura? A mund të konsiderohen ëndrra
të tilla, si pretendime apo pohime frojdiste, thjesht si
pasqyrim i dëshirave të ndrydhura, që dalin në pah të të
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pavetëdijshmes, në mënyrë që të zhgënjesh apo të
mashtrosh veten?
Si mund të perceptojë aparati ynë i mprehtë ngjarjet
që shtrihen përtej rrethanave materiale që na rrethojnë? Si
mund të bëhesh i vetëdijshëm për një ngjarje që nuk ka
ndodhur ende? A ka ndonjë mënyrë për ta shpjeguar një
ndërgjegjësim të tillë, përveçse në kushtet e një lidhjeje mes
shpirtit të njeriut dhe botës së mbinatyrshme?
Duhet të jetë rasti kur njeriu fiton vetëdijen nga bota
e padukshme, nga një burim që është i vetëdijshëm për të
ardhmen, në të njëjtën mënyrë që objektet astronomike i
krijojnë mundësinë atij për të regjistruar rrezet e emetuara
nga galaktikat. Pse të mos pranohet se valët e emetuara
nga bota e padukshme mund të merret nga fryma e njeriut,
duke vepruar si një marrës, me rezultatin që materiet që
nuk janë të njohura me mjete natyrore, janë bërë të
dukshme në botën e ëndrrave?
Le të hedhim një vështrim në atë që udhëheqësit
kryesorë mendimtarë materialistë thonë mbi këtë temë të
përgjithshme të ëndrrave: “Në kundërshtim me atë që ishte
imagjinuar për shekuj me radhë, ëndrrat nuk parashikojnë të
ardhmen, ose nuk shpalosin asnjë detaj të mistereve për ne.
Prandaj nuk shtrohet çështja e interpretimit. Përkundrazi, në
qoftë se ne besojmë plotësisht në atë që thotë Frojdi, ne duhet të
biem dakord se ëndrrat i përshkruajnë ngjarjet nga e kaluara. Me
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fjalë të tjera, ëndrrat janë rezultat i ndodhive të fundit dhe nuk
janë tregues i dukurive të ardhme.
Përveç kësaj, eksperimentimet e kujdesshme kanë treguar
se ëndrrat, si të gjitha dukuritë e tjera “shpirtërore” janë
krejtësisht materiale, pa përfshirjen e ndonjë force të
mbinatyrshme.”84
A ndodh me të vërtetë kështu? A nuk na informojnë
ëndrrat për ngjarjet e të ardhshmes apo për çështje të tjera
të panjohura?
Materialistët janë sigurisht të lirë, nëse ata
dëshirojnë ta injorojnë realitetin dhe të japin një
interpretim krejtësisht të pavërtetë të ëndrrave që nuk kanë
të bëjnë asgjë me mendimet dhe ndodhitë e jetës së
përditshme.
Ata pretendojnë se teoritë e tyre përfaqësojnë majën
e përsosmërisë dhe imagjinojnë se kanë zbuluar të gjitha
misteret e gjithësisë dhe parimet që rregullojnë jetën e
njeriut. Ata supozojnë se çdo gjë që duket si një mister apo
është e vështirë t‟i jepet një shpjegim, duke marrë parasysh
logjikën, thjesht nuk ekziston, kështu që nuk ka mbetur
asgjë për të shpjeguar, ose për të zbuluar!

84

Dr. Arani Khabidan va Khab Didan, faqe 15-16.
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Megjithatë, ata duhet të njohin, se një qëndrim i tillë
për të vërtetat qartësisht të dukshme, është shenjë e një
shpirti të revoltuar kundër të vërtetave të përcaktuara.
Është gjithmonë prirje e materialistëve, për të
shkatërruar besimet e të tjerëve, për të analizuar me ngut
dhe me padurim çdo gjë që nuk përshtatet me kornizën e
tyre të ngushtë të arsyetimit, duke e imagjinuar veten të
aftë të ofrojnë përgjigje e zgjidhje pyetjeve dhe çështjeve
më të ndërlikuara dhe më komplekse.
Megjithatë, në qoftë se dikush studion me urtësi dhe
durim materien dhe arrin një shkallë të njohjes së dukurive
jo ndijore, vizioni i njeriut zgjerohet dhe bëhet më pak i
prirur për të pranuar shpjegime njëdimensionale.
Nuk duhet të harrohet se teologët nuk kanë mohuar
ndikimin e ushtruar mbi ëndrrat nga mendimet dhe
perceptimet e kaluara, ose nga urimet dhe dëshirat, si dhe
nga faktorë të tjerë, të brendshëm apo të jashtëm. Disa
sëmundje dhe çrregullime mendore hedhin hije mbi shumë
ëndrra. Por dukuria e ëndrrës nuk mund të konsiderohet
thjesht si një pasqyrim i aktivitetit të trurit dhe sistemit
nervor, ose i dëshirave të ndrydhura, të shtypura. Shumë
ëndrra, me të vërtetë, mund të jenë lidhur me faktorë të
tillë, por ky nuk është rasti me ëndrrat që parashikojnë
ngjarjet në të ardhmen.
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Siç e kemi parë më lart, ëndrra të tilla, ndoshta
mund të mos shpjegohen duke iu referuar faktorëve dhe
shkaqeve materiale. Ato përfaqësojnë thelbin e një forme
ndryshe të realitetit.

*****

Bëmat dhe aktet heroike befasuese të asketëve nuk
duhet, gjithashtu, të lihen pa u marrë parasysh. Shumë
njerëz kanë dëshmuar vetë për veprat e tyre të shquara, që
përveç të tjerash, shembuj të manifestuar dukshëm të
bëmave të tyre janë regjistruar në librat e shumtë të
historisë.
Nëse ne konsiderojmë shpirtin si një dukuri të dorës
së dytë, që rezulton nga një dukuri tjetër e materies, vepra
të tilla si këto, që tërheqin forca të fshehura brenda njeriut,
janë të destinuara të mbeten të pashpjegueshme, ose të
mbuluara nga misteri.
Të gjitha dukuritë e ndryshme që kemi diskutuar në
dy kapitujt e fundit, dëshmojnë për ekzistencën e një
realiteti te njeriu, që është i pavarur prej qenies së tij fizike,
që i mbijeton vdekjes së trupit. Ky është i vetmi përfundim
që prodhohet nga mendimi i thelluar.
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Nëse krahasojmë njeriun me një aeroplan të përbërë
nga elemente të ndryshme, secili ka funksionin e tij, ne
duhet të biem dakord se ky aeroplan ka nevojë për një pilot
të aftë për ta drejtuar atë me mjeshtërinë e tij. Piloti nuk i
përket të njëjtës kategori si elementet dhe instrumentet që
përbëjnë aeroplanin, edhe pse ekzistenca e tij është
absolutisht e nevojshme për funksionimin e tij. Shpirti
është piloti i trupit material.
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Mësimi 12

FUNDI I PASHMANGSHËM
PËR GJITHÇKA

Nuk ka dyshim se bota, një ditë, siç edhe ekziston
tani, do të bëhet skena e një ngjarjeje të tmerrshme. Bota, e
cila ka qenë mjedisi për përpjekjet e pandërprera të njeriut
dhe triumfet gjatë gjithë ekzistencës së tij, përpjekjet e tij që
janë shtrirë nga thellësitë e oqeaneve në hapësirën e
jashtme, do të bjerë pre e një fati të tmerrshëm dhe do të
zhduket nga një katastrofë e vetme.
Fuqitë e qiejve do të përplasen dhe do të rrëzohen.
As dritë e as ngrohtësi nuk do të mbetet në qiell. Malet
krenare do të çrrënjosen. Një zjarr do të shpërthejë sikur
një shkëndijë të ketë rënë mbi një grumbull pambuku që
është ndërtuar gjatë shekujve. Oqeanet do të rrisin nivelin
dhe do të shpërthejnë, duke mbuluar tokën. Varret do të
hapen dhe do të shkrihen me njëri-tjetrin. Toka vetë, duke
iu bindur Urdhrit Hyjnor, do të zbulojë dhe do të dorëzojë
të gjitha pasuritë dhe thesaret që janë depozituar gjatë
shumë epokave. E gjithë bota do të shndërrohet në një re të
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madhe pluhuri, sikur çdo gjë që ka ekzistuar, të ketë qenë
terren i një mortaje gjigante.
Kjo përzierje dhe shpërbërje e njëkohshme e të gjitha
elementeve, në një mënyrë të atillë që asnjë dukuri të mos
mund të dallohet më tej, është fati i të ardhmes së botës
sonë normale dhe të sistemuar mirë.
Kur‟ani Fisnik i kujton njeriut se rendi ekzistues i
krijimit është me kohëzgjatje të kufizuar dhe ai nuk do të
zgjasë përgjithmonë: “Vallë, a nuk mendojnë ata në
vetvete? Allahu ka krijuar qiejt dhe Tokën dhe ato që
gjenden në mes tyre - vetëm me qëllim dhe afat të
caktuar. E, me të vërtetë, shumica e njerëzve nuk besojnë
në takimin me Zotin e tyre.”85
Kur‟ani, gjithashtu, shpall se ndodhia e kësaj
ngjarjeje është e pashmangshme dhe në ditën kur të gjitha
krijesat do t‟u zhvishen rrobat e jetës, do të mbetet vetëm
Thelbi i Pastër dhe i Shenjtë i Krijuesit.
Të lexojmë, përshkrimin që Kur‟ani vetë jep për atë
ditë të tmerrshme, në të cilën të gjitha gjërat do të zhduken:
“O njerëz, frikësojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e Orës (së
Kiametit), është vërtet një ngjarje e madhe! Ditën, që do
ta shihni atë, çdo grua me fëmijë në gji do ta harrojë
fëmijën e saj dhe çdo grua shtatzënë do ta hedhë barrën e
85

Sure “Er Rûm”, ajeti 8.
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vet. Njerëzit do t‟i shihni si të dehur, ndonëse ata nuk do
të jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër dhe i
dhimbshëm.”86
“Kur toka fillon të dridhet fuqishëm, malet të
thërrmohen cope-copë dhe të shndërrohet në pluhur të
shpërndarë...”87
“Njeriu pyet: „Kur do të jetë Dita e Kiametit?‟ Por,
kur sytë t‟i verbohen dhe të zihet Hëna dhe Dielli e Hëna
të bashkohen, atë ditë njeriu do të thotë: „Ku të iki dhe të
gjej strehim?‟”88
“Kur qielli
shpërndahen.”89

të çahet

dhe yjet,

planetet

të

*****
Flamarioni, astronom i njohur, në librin e tij “Fundi i
Botës”, thotë: “Shfaqja e jetës, me të gjithë shkëlqimin e saj,
është rezultat i nënshtrimit të sistemit diellor te tërheqja e
gravitetit universal dhe lëvizjes centrifugale. Është pikërisht
graviteti që rregullon jo vetëm raportet e të gjitha pjesëve të
universit, nga atomi deri te yjet, por edhe kontrollon e rregullon
86

Sure “El Haxhxh”, ajetet 1-2.
Sure “El Uâki‟a, ajetet 4-6.
88
Sure “El Kijâme”, ajetet 6-10.
89
Sure “El Mutaffifîn”, ajeti 2.
87
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lëvizjet e tyre me ndihmën e lëvizjes centrifugale. Kështu,
rregulli apo rendi universal vjen në jetë në të gjithë krijimin.
Megjithatë, ky rregull do të shkatërrohet në mënyrë të
pashmangshme. Yjet do të shuhen dhe planetet do të
shpërndahen si rruazat e një gjerdani që këputur.”
Siç mund të shikohet nga ajetet e Kur‟anit dhe
rrëfime të besueshme, rregulli i krijimit, papritur do të
shembet, si rezultat i një ndodhie, natyra e saktë e të cilës
është e panjohur për ne: jeta e diellit, yjet dhe i tërë krijimi
do të vijnë drejt një fundi të papritur.
Rilli, astronom i njohur britanik, thotë: “Universi u
krijua rreth dhjetë apo pesëmbëdhjetë miliardë vjet më parë, si
rezultat i një shpërthimi. Ai përdori gjysmën e energjisë së tij
apo të lëndës së tij për dërgimin e yjeve në thellësitë e hapësirës
dhe gjysmën tjetër për të mbledhur galaktikat dhe për t‟i
përgatitur ato për shpërthimin e fundit.”
Kur‟ani thotë: “Atë ditë, do e palosim qiellin, siç
paloset një libër. Ashtu si e nisëm krijimin e parë, do e
përsërisim…”90
“Kur oqeanet do të ngrihen në flakë ...“ 91

90

91

Sure “El Enbijâ‟”, ajeti 104.
Sure “El Infitâr”, ajeti 6.
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“Në ditën që qielli do të bëhet si bronzi i
shkrirë...”92
Dy ajetet e fundit përgënjeshtrojnë teorinë e shumë
shkencëtarëve të së kaluarës, të cilët pohonin se fundi i
botës do të ndodhë si rezultat i një rënie të të nxehtit të
diellit dhe ngrirjen e të gjitha krijesave. Ata tregojnë se të
nxehtit nga dielli do të intensifikohet në kohën e
Ringjalljes, në mënyrë të tillë që asgjë e gjallë nuk do të jetë
në gjendje të mbijetojë. Shumë shkencëtarë të shquar, tani
përshkruajnë afrimin e një dite të tillë, në përputhje me
njohuritë relative, përkatëse që zotërojnë.
Kështu, Xhorxh Gamof shkruan: “Rrezatimi i diellit
do të rritet me kalimin e kohës dhe, kur sasia e hidrogjenit do të
arrijë në diell vlerën e tij maksimale, energjia e emetuar nga dielli
do të rritet njëqind herë. Kështu, studimet tona për prodhimin e
energjisë diellore, tregojnë për përfundimet që kundërshtojnë
plotësisht teoritë klasike, thuajse zyrtare në lidhje me këtë temë.
Në vend që të thoshin se çdo gjë do të ngrijë një ditë si
rezultat i një rënie në aktivitetin e diellit, duhet të themi se do të
jetë si rezultat i intensitetit të vazhdueshëm të ngrohjes së diellit,
gjatë fazës së fundit të zhvillimit, sepse jeta është dënuar me
shkatërrim.
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Sure “El Me‟ârixh”, ajeti 8.
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Nëse temperatura në sipërfaqen e tokës do të kalojnë
temperaturën në të cilën vlon uji, shkëmbinjtë dhe korja e fortë e
tokës ndoshta nuk do të shkrihet, por oqeanet me siguri do të
fillojnë vlimin, dhe që nga ai moment, speciet shumë të
zhvilluara nuk do të mund të jetojnë në ujin që vlon, formave më
të shumta të jetës do t‟u vijë fundi. Prandaj, është e mundshme,
që të gjitha speciet më të larta do të kenë ngordhur, para se
temperatura e tokës të arrijë një nivel të patolerueshëm.”93
Diku tjetër, i njëjti shkrimtar, komenton: “Pritet që në
rrjedhën e disa qindra milionë vjetëve pas formimit të kores së
tokës, vëllimi i Diellit do ta kalojë atë të Venusit. Drita e tij do të
shumëfishohet dhjetë deri tridhjetë milion herë dhe oqeanet do të
çohen në pikën e vlimit.”94

Dy trumbetat që bien për Ringjalljen
Kur‟ani Fisnik e përshkruan kështu ndodhinë e
Ringjalljes: “Kur do t‟i fryhet Surit, do të vdesin të gjithë
ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, përveç atyre që do
Allahu të mos vdesin; pastaj do të fryhet për të dytën

93

Pajdajish va Marg-i Khurshid , faqe 131.

94

Madda-ji Zamin va Asman, faqe 533.
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herë në Sur dhe ata përnjëherë do të ngjallen e do të
presin urdhrin e Zotit për ringjallje.”95
Pastaj, do t‟i fryhet dy herë borisë. E para do të jetë e
shpejtë dhe me interval të shkurtër, si një gjëmim në qiell,
një shpallje universale, që do të shkaktojë palosjen e të
gjithë kupës së qiellit. Njerëzit e botës papritur do të bien
në tokë, ndërsa ata janë ende të përfshirë në mundimet e
tyre të përditshme. Ky defekt i parë i borisë do të sjellë
vdekjen e të gjitha gjallesave, të të gjitha krijesave, në qiell
dhe në tokë, duke përfshirë edhe engjëjt.
Kur‟ani i Shenjtë thotë: “Prandaj, largohu nga ata (o
Profet), deri Ditën, kur do t‟i thërrasë Lajmëtari në diçka
të tmerrshme. Me sy të përulur do të dalin nga varret,
sikur të ishin karkaleca të shpërndarë, duke shpejtuar
drejt Lajmëtarit. Atëherë, mohuesit do të thonë: „Kjo
është Ditë e vështirë!‟”96
Fryrja e dytë e borive do të jetë thirrja tmerruese që i
sjell njerëzit përsëri në jetë dhe portierët drejt Ringjalljes.
Njerëzit të tmerruar, papritmas, do të ngrihen nga varret e
tyre dhe do të pyesin: “Kush është ai që na ngriti prej
varreve tona?”97

95

Sure “Ez Zumer”, ajeti 68.
Sure “El Kamer”, ajetet 6-8.
97
Sure “Jâ Sîn”, ajeti 52.
96
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Pastaj, ata do të hapin sytë dhe do të thonë:
“Kjo nuk është asgjë tjetër përveç asaj që Allahu
ka premtuar; Profetët vërtetë thanë të vërtetën.”98
Herë pas here ndodhin shpërthime në trupat
qiellorë. Duke ndodhur në galaktikat e largëta dhe rajonet
e jashtme të hapësirës, këto shpërthime nuk e prishin
rendin e gjithësisë apo rregullat dhe parimet e krijimit;
megjithatë, shkaqet dhe efektet e tyre mbeten të panjohura.
Është një shpërthim i tmerrshëm universal, që do të
shkaktojë rrëzimin dhe shkatërrimin e strukturës së qiejve
e të tokës, duke i dhënë fund jetës së kësaj bote dhe
banorëve të saj, së bashku me normat që kanë rregulluar
krijimin. Valët e fuqishme të zhurmës, të shpërthimit
vdekjeprurës, që është një mjet për zbatimin e Urdhrit
Hyjnor, do të jenë aq të forta dhe gjithëpërfshirëse, saqë në
kohën më të shkurtër të mundshme, do të sjellë fundin e
ekzistencës së të gjitha qenieve të gjalla.
Kjo shembje e botës përmes valëve të zhurmës të
emetuar nga boritë e Israfilit, do të zhvillohet në një kohë
kur njerëzit janë duke u marrë me biznesin e tyre të
përditshëm dhe nuk janë në dijeni se do të ndodhë një
katastrofë e tillë e tmerrshme.
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Sure “Jâ Sîn”, ajeti 54.
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I Dërguari më Fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!), ka thënë: “Në
atë kohë, disa njerëz do të jenë në atdheun e tyre, disa do të jenë
duke udhëtuar. Disa do të përpihen nga vdekja, ndërsa do të jenë
duke futur një kafshatë ushqimi në gojën e tyre. Disa do të flasim
për miqtë dhe shpirtrat e tyre do të merren prej tyre para se të
kenë përfunduar fjalët e tyre. Në fund, vdekja do të kaplojë të
gjitha qeniet njerëzore, por Israfili do të vazhdojë t‟i bjerë borisë
së tij, derisa të gjitha burimet dhe lumenjtë, të gjitha ndërtesat,
pemët, malet dhe oqeanet, të përzihen dhe të varrosen në zemër të
tokës.
Ndërsa të vdekurit bien në tokë, disa do të jenë me shpinë,
të tjerët do të shtrihen me fytyrën poshtë. Njerëzit ende do të
kenë ushqim në gojën e tyre, ushqimin që vdekja nuk u la asnjë
shans që ta kapërdinin.”99

*****
Fryrja e borisë nga Israfili mund të krahasohet me
tingullin e një briri, që njofton një ushtri për fillimin e
betejës. Ajo është si një komandë për dhënien e alarmit. Të
rënit të borisë për së dyti herë është si një komandë për t‟u
hedhur në mësymje dhe për të sulmuar armikun. Të rënit e

99

Tefsiri “Al Burhan”, vëllimi 4, faqe 38
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borisë ka dy aspekte: njëri aspekt për vdekjen e
përbotshme dhe tjetri për Ringjalljen e përbotshme.
Në ajetet që flasin për këtë ndryshim të plotë dhe
transformimin e rendit natyror, ne shohim se si terrori dhe
konfuzioni trullosin gjithë krijimin. Qielli dhe toka, të rinj
dhe të vjetër, njerëzit dhe kafshët, të gjitha gjërat e krijuara
do të tronditen. Frika do të copëtojë të gjitha marrëdhëniet
natyrore, dhe njerëzit do të mendojnë vetëm për veten e
tyre.
Kjo do të jetë gjendja e përgjithshme e të gjithë
njerëzve. Përveç kësaj, të padrejtët dhe të pabesët do të jenë
subjekt i terrorit të tyre të veçantë. Ata do të dëshironin pa
sukses të rikthehen në tokë, në mënyrë që të shlyejnë
gabimet e të kaluarës së tyre të turpshme, për mosbindje
ndaj Allahut dhe të Dërguarve të Tij.
Por do të jetë shumë vonë. Një heshtje e frikshme
dhe e madhe do të përqafojë çdo gjë dhe askush nuk do të
jetë në gjendje për të mos iu bindur Allahut. Të gjithë do të
nisin udhëtimin për te prania hyjnore, të bindur ndaj
thirrjes hyjnore.
Prandaj Allahu u bën thirrje njerëzve që të zgjohen
tani, për të shmangur fatin e dhimbshëm që
pashmangshmërisht i pret mëkatarët në Botën Tjetër: “O
njeri, po çfarë të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është
199

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
Bujar dhe i Urtë dhe të bën të paturp dhe arrogant?”
(Sure “El Mutaffifîn”, ajeti 6.)
Ai,
gjithashtu,
paralajmëron
njerëzimin:
“Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj, para se të vijë Dita e
Ringjalljes, të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë Ditë ju
nuk do të keni kurrfarë strehimi për t‟ju mbrojtur nga
ndëshkimi juaj i turpshëm ose për ta larguar prej jush
dënimin e merituar dhe as nuk do të mund t‟i mohoni
(mëkatet).”100

100

Sure “Esh Shûra”, ajeti 47.
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Mësimi 13

RINGJALLJA E NJERIUT
NË TË DY DIMENSIONET E TIJ

Tani le të shohim se si do të jetë natyra e jetës në
Botën Tjetër. A do të jetë ringjallja vetëm trupore, kështu
që njeriu rikthehet në formën lëndore që karakterizon
trupin e tij, apo përjetësia e tij do të jetë ekskluzivisht në
mbretërinë e shpirtit, pa asnjë lloj lidhje me trupin
material? Apo do të jetë rikthimi i tij në jetë, përkundrazi,
të dy dimensionet, shpirtërore dhe gjysmëmateriale?
Përdorimi i fjalës “gjysmëtrupore” nënkupton se ajo
që vjen në jetë, është një organ delikat, që mund të
konsiderohet si thelbi i formës dhe i strukturës së tij
aktuale. Së fundi, përderisa natyra e njeriut është një
bashkim i trupit me shpirtin, a do t‟i përqafojë jeta e
njeriut, pas Ringjalljes, të dyja këto dimensione, në mënyrë
që elemente të trupit, të cilët shkaktojnë një seri reagimesh
fizike dhe kimike, as të mos zhduken plotësisht dhe as
shpirti të mos ndahet nga forma e tij trupore?
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Të gjitha këto paraqesin teori të ndryshme, lidhur
me natyrën e Ringjalljes. Le të shqyrtojmë me radhë secilën
prej tyre.
Disa dijetarë përkrahin teorinë e parë dhe thonë se,
kur vdekja pushton trupin dhe reagimet fizike dhe kimike
kanë marrë fund, çdo gjë arrin përfundimisht pikën e
ndërprerjes. Megjithatë, kur Ringjallja ndodh, struktura e
shpërndarë e njeriut ribashkohet prej thërrmijave që janë
varrosur në tokë, të shpërndara në ajër, ose të mbytura në
oqeane. Kështu, kur trupi fillon jetën sërish, fryma, e cila
njehsohet si një nga vetitë e mekanizmit të trupit, është e
detyruar të rikthehet përsëri në jetë.
Teoria e dytë ka qenë, gjithashtu, e përqafuar nga
shumë filozofë. Ata besojnë se, ngaqë shpirti përfaqëson
edhe burimin, edhe thelbin e ekzistencës njerëzore dhe
struktura e tij e predisponon atë për jetë të vazhdueshme,
ajo i shpreh lamtumirën e përjetshme trupit material, kur
vjen vdekja, sepse struktura e trupit është e predispozuar
drejt mbarimit. Duke shijuar për një kohë të shkurtër rrezet
jetëdhënëse të shpirtit, trupi zbulon se roli i tij është në
përfundim.
Natyra komplekse e trupit lejoi strehimin e frymës
abstrakte, vetëm për një kohë të kufizuar, pas së cilës, në
mënyrë të pashmangshme, bie pre e shkatërrimit dhe e
vdekjes. Shpirti, nga ana tjetër, duke qenë në fund të fundit
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i lirë nga trupi dhe vetitë e tij, mbetet i përjetshëm dhe i
pavdekshëm. Për këtë arsye, është vetëm shpirti ai që
shfaqet në fushën e Ringjalljes. Nëse nuk do të ndodhte
kështu, Ringjallja nuk do të kishte kuptim. Sigurisht, që kjo
teori do të thotë se ndëshkimi dhe shpërblimi janë
ekskluzivisht morale apo shpirtërore.
Megjithëse nuk ka prova të forta në mbështetje të
kësaj teorie, ajo ka pasur shumë përkrahës. Tani ajo ka
shumë pak pasues, sepse teoritë realiste të parashtruara
nga dijetarët, e kanë minuar tërësisht atë.
Analiza e tretë e çështjes është ajo që është bërë nga
një numër filozofësh të lashtë. Ata thanë se, kur të vdesim,
trupi shkatërrohet me të vërtetë: elementet e tij, thelbësore
dhe materiale, treten në një mënyrë të tillë, saqë ata nuk
mund të ribashkohen.
Pastaj, shpirti mbetet, por jo në gjendje të
abstraksionit (ndarjes) absolute. Ai është vendosur në një
trup të padallueshëm, ku nuk mund të kryhen reaksione
kimike dhe fizike, por ende i ngjan trupit tonë aktual. Ky
organ i pakapshëm dhe i vogël, i njohur edhe si trup
imagjinar, është jashtëzakonisht aktiv dhe është në gjendje
të kapërcejë të gjitha pengesat dhe të jetojë përjetësisht.
Ekziston edhe një teori e katërt, e cila është mbajtur
nga disa teologë dhe filozofëve të së kaluarës dhe të së
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tashmes. Ajo është e bazuar në parimin se Ringjallja
përfaqëson një kthim të plotë dhe gjithëpërfshirës të jetës,
pasi asgjë që i përket njeriut, nuk mund të shkatërrohet
plotësisht asnjëherë. Njeriu rifillon jetën e tij në Botën
Tjetër, me të gjitha cilësitë e tij, me dallimin e vetëm, që jeta
e tij e ringjallur shpaloset në një fushë më të ngritur se kjo
botë. Në këtë rrafsh, ne do të arrijmë një gjendje, ku
materia dhe shpirti mbajnë thelbin e tyre të veçantë, por
bëhen kaq të ndërlidhur ngushtësisht, saqë ekzistenca e
tyre shfaqet si një njësi e vetme.
Realiteti i jetës së ringjallur duhet të shihet e të
perceptohet, sipas kësaj pikëpamjeje, që përmban të dy
dimensionet e njeriut, jo të ndara, por të bashkuara, ashtu
siç ishte rasti në këtë botë.

*****
Asnjë argument intelektual nuk mund të ngrihet si
dëshmi për natyrën e jetës pas vdekjes. Është vetëm
domosdoshmëria e Ringjalljes dhe natyra shpirtërore dhe
fizike, njëkohësisht, që janë tema për analizën filozofike
dhe racionale. Filozofia dhe intelekti nuk kanë asnjë çelës
për zbulimin e misterit, e cila, me të gjitha format e
mundshme, patjetër do të ndodhë në Botën Tjetër.
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Megjithatë, kur ne shikojmë mënyrën e fundit, me
anë të së cilës teoria e fundit, e përshkruar më lart, kërkon
t‟i përgjigjet kësaj pyetjeje, ne shohim se ajo përmban një
element të së vërtetës, sepse vë në të njëjtin drejtim, ashtu
si tekstet e Islamit dhe është në përshtatje me ta.
Kur‟ani, i cili është burimi kryesor për të gjitha këto
tema, në mënyrë të përsëritur, deklaron se Ringjallja do të
jetë trupore. Ai shpall, në mënyrë të qartë dhe pa gabime,
se njeriu do të ringjallet me trupin që ka pasur në këtë botë.
Ajetet në fjalë janë, me të vërtetë, kaq të qarta, saqë nuk
lënë vend për interpretim simbolik. Shikoni, për shembull,
këto ajete:
“Allahu e fillon krijimin e pastaj e përsërit atë,
dhe pastaj tek Ai do të ktheheni.”101
“A mendon njeriu se nuk do të mund t‟i mbledhin
eshtrat e tij? Ne jemi në gjendje t‟ia ribëjmë bashkë me
përsosmëri edhe majat e gishtave të tij.”102
Ajeti i dytë i këtyre dy ajeteve, shpall se ata që e
mendojnë trupin si të paaftë për një jetë të ripërtërirë, pas
shpërbërjes dhe shpërndarjes së thërrmijave të tij, janë, në
të vërtetë, të pavetëdijshëm për Fuqinë e pafund të
Allahut. Ata nuk e kuptojnë se rindërtimi i jetës njerëzore
101
102

Sure “Er Rrûm”, ajeti 11.
Sure “El Kijâme”, ajetet 3-4.
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nga grimcat e shpërndara të trupit, madje edhe deri në
nivelin e riprodhimit të imtësive, të shenjave të gishtave,
përfaqëson një detyrë të vogël dhe të parëndësishme për
Fuqinë e pafund të Krijuesit.
“Thuaj: „Do t‟i ngjallë Ai që i krijoi ato për herë të
parë; Sigurisht, Ai ka njohuri të plotë për çdo krijesë.‟”103

Një histori nga Kur’ani
Kur‟ani i Shenjtë paraqet rrëfenja për Profetët: Yzejr
dhe Ibrahim, mikut të Allahut. Secila histori përfshin një
shembull të gjallë të ringjalljes trupore. Allahu sqaron
çështjen për secilin prej këtyre Profetëve të mëdhenj, duke
vendosur para tyre një shembull konkret të formës së
trupit të vdekur, duke u rikthyer në jetë, sapo të krijohen
rrethanat e nevojshme me Urdhrin Hyjnor: shpirti ose
fryma shfaqet përsëri në trup, kështu që rinis jeta e tij.
Në historinë e Yzejrit ne lexojmë se hipi mbi gomar
dhe një herë kaloi pranë një rrënoje gjatë një udhëtimi. Në
këtë gërmadhë ai u përball me një pamje të llahtarshme
eshtrash të njerëzve që kishin vdekur shumë kohë më parë.
Ai u zhyt thellë në mendime dhe e pyeti veten: “Si do t‟i
sjellë Allahu këto përsëri në jetë?”
103

Sure “Jâ Sîn”, ajeti 79.
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Në atë moment, Allahu mori shpirtin e tij, por
njëqind vjet më pas e riktheu përsëri në jetë. Ai e pyeti: “Sa
kohë keni qenë këtu?” Ai menjëherë iu përgjigj: “Një ditë,
ose më pak.”
Atëherë Yzejri u informua se kishte qenë në atë
vend për njëqind vjet, i shtrirë, pa jetë në tokë, pikërisht aty
ku ai kishte rënë. I thanë të shihte gomarin e tij. Ai pa se
trupi i tij ishte dekompozuar plotësisht. Atëherë Allahu e
solli atë përsëri në jetë.
Në historinë e Yzejrit, ne, gjithashtu, shohim se, për
të demonstruar pafundësinë e Fuqisë së Tij, Allahu ruajti
ujë dhe ushqime të paprekura për njëqind vjet, sende që
prishen apo avullojnë më shpejt se qeniet e gjalla, për
shkak të ekspozimit të tyre ndaj faktorëve natyrorë, si:
ngrohja, rrezatimi i diellit, era dhe pluhuri. Ai iu drejtua
Yzejrit: “...Dhe Allahu e vdiq atë për njëqind vjet e pastaj
e ringjalli dhe e pyeti: „Sa kohë ke ndenjur këtu?‟ - Ai u
përgjigj: „Një ditë ose gjysmë dite‟. - “Jo‟ - i tha Allahu,
„por ke ndenjur njëqind vjet. Shiko ushqimin dhe pijen
tënde që nuk janë prishur! Shikoje gomarin tënd (si do ta
ringjallim) që të të bëjmë ty dëshmi mrekullie për
njerëzit; vështroji eshtrat se si i bashkojmë e pastaj i
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veshim me mish!‟. Kur atij iu bë e qartë, ai tha: „Tashmë e
di se Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë!‟”104
Kur‟ani përshkruan një shembull tjetër konkret të
ringjalljes trupore, në një nga rrëfenjat për Ibrahimin (Paqja
qoftë mbi të!). Ajo tregon me qartësi të madhe se si Ibrahimi
pa me sytë e tij ribashkimin e thërrmijave të shpërndara të
një trupi: “Kur Ibrahimi tha: „O Zoti im! Tregomë si i
ngjall të vdekurit!‟ – Zoti i tha: „A nuk beson?‟ – „Besoj‟ iu përgjigj Ibrahimi, „por dëshiroj të më qetësohet
zemra‟. Allahu i tha: „Merr katër zogj dhe copëtoji.
Shpërnda në çdo kodër nga një copë prej tyre pastaj
thirri! Ata do të të vijnë me të shpejtë. Dhe ta dish, se
Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë.‟”105
Ibrahimi ishte bindur logjikisht dhe në mënyrë
racionale për të vërtetën e Ringjalljes, por ai dëshironte që
ta shikonte këtë me sytë e tij. Ai shtroi pyetjen shumë të
mençur, se si të vdekurit janë sjellë përsëri në jetë.
Njeriu mund të besojë në një shumëllojshmëri
gjërash, pa qenë në dijeni të natyrës së tyre të vërtetë. Një
shembull i thjeshtë është se ne besojmë në realitetin e
radios dhe të televizionit, pa ditur asgjë se si tingujt dhe
imazhet mbërrijnë tek ne.
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Sure “El Bekare”, ajeti 259.
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Sure “El Bekare”, ajeti 260.
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Ibrahimi besonte në parimin e Ringjalljes dhe
ripërtëritjen e jetës, por ai dëshironte edhe ta kuptonte
mekanizmin, se si të vdekurit janë sjellë përsëri në jetë, që
ta mësonte atë direkt, me anë të një shembulli konkret dhe
të kënaqte ndjenjat e tij të brendshme me anë të përvojës
ndijore.
Pasi Ibrahimi pa me sy atë skenë të
jashtëzakonshme, ai ishte udhëzuar të reflektojë mbi të dhe
të kuptojë se Allahu është i aftë për çdo gjë dhe, se duke
pasur parasysh Dijen dhe Fuqin e Tij të pafundme, është
një çështje fare e vogël që Ai t‟i identifikojë dhe t‟i
ribashkojë grimcat e shpërndara të të vdekurve.
Imam Es Sexhad (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në
periudhën e ringjalljes, trupi i njeriut do të mbijë nga toka si
bimët. Grimcat që janë transformuar në tokë, do të ribashkohen
me njëra-tjetrën, me anë të Vullnetit dhe Fuqisë së Allahut,
kështu që, në qoftë se edhe një mijë njerëz do të ishte dashur të
varrosen në të njëjtin varr dhe trupat e tyre të dekompozuar të
përziheshin, ata do të veçoheshin në Ditën e Kiametit dhe të
Ringjalljes. Eshtrat e çdo të vdekuri do të jenë të veçanta dhe të
dallueshme.”106
Ka shumë ajete të qarta në Kur‟an, krahas atyre që
ne kemi cituar, të cilat nxjerrin në mënyrë të qartë natyrën
e Ringjalljes. Ato hedhin poshtë të gjitha kufizimet e jetës
106

Li‟ali el Akhbar , faqe 456.
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së ripërtërirë të shpirtit, duke përdorur shprehje të tilla si:
“Allahu me siguri do të ringjallë të vdekurit nga varret e
tyre.”107
Në një ajet tjetër lexojmë: “Ju do të riktheheni tek
Ai ashtu si Ai ju krijoi.”108
Në mënyrë koncize dhe elokuente, ky ajet tërheq
vëmendjen e njeriut për krijimin të tij të parë, duke i
kujtuar atij se si forma e trupit të tij u formësua nga
elemente të ndryshme solide të tokës dhe nga uji.
Elementet e ndryshme, të cilat janë përbërës të tij, kishin
ekzistuar më parë në formën e ushqimeve, të frutave dhe
të perimeve të shpërndara mbi faqen e dheut, ose pika uji
të përftuara nga thellësitë e oqeanit, të shndërruara në avuj
dhe shi.
Pse atëherë, njeriu nuk duhet të besojë se këto
materiale të njëllojta, të ndara nga njëri-tjetri dhe të
shpërndara nga era dhe nga stuhitë, do të ribashkohen
përsëri dhe do të rimarrin formën e tyre të mëparshme?
Nëse restaurimi i jetës është i pamundur, si ka mundësi që
një proces i ngjashëm ndodhi pikërisht në fillim të krijimit?
Nga momenti që shpirti lidhet me trupin e njeriut,
shfaqet një lloj i veçantë i bashkimit midis tyre, i cili bëhet
107
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Sure “El Haxhxh”, ajeti 6.
Sure “El A‟râf”, ajeti 29.
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më i thellë dhe më i plotë me kalimin e kohës. Një lidhje e
përpiktë dhe e padukshme dhe një harmoni fillon të
mbizotërojë, si rezultat i të cilave shpirti dhe trupi bien nën
ndikimin e njëri-tjetrit. Karakteristikat e shpirtit shfaqen në
trup dhe karakteristika të trupit shfaqen te fryma ose
shpirti.
Edhe dukuria e vdekjes dhe ndarja e shpirtit nga
trupi, e kombinuar me transferimin e saj në një Botë Tjetër,
nuk e çon këtë lidhje drejt një fundi. Ndryshimet e shumta
që fryma dhe thërrmijat e trupit i nënshtrohen në mënyrë
të veçuar, gjithashtu, dështojnë për të ndikuar në këtë
prirje apo lidhje, edhe pse grimcat tokësore të trupit
ekzistojnë në rrethana të ndryshme materiale krahasimisht
me më parë, ato ruajnë lidhjet e tyre me shpirtin apo
frymën.
Kështu, trupi material dhe shpirti jo material, janë
lidhur me anë të vetë rrethanave të origjinës së tyre. Duke
marrë një seri karakteristikash të përbashkëta, që më tej i
bashkojnë, ato rifitojnë lidhjet e tyre gjatë gjithë
ndryshimeve dhe lëvizjeve që u nënshtrohen veçmas.
Si rrjedhim logjik, fshehur në brendësi të çdo pike të
farës, janë edhe karakteristikat shpirtërore dhe vetitë fizike.
Lidhja dhe tërheqja mes trupit dhe shpirtit i
shkakton çdo shpirti që të priret në drejtim të trupit dhe
211

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
grimcave të tij, me anë të lëvizjeve të përshtatshme që i
përmbahen shpirtit, dhe gjithashtu tërheqin çdo trup drejt
shpirtit, në përputhje me rrethana të veçanta dhe një seri
normash të dekretuara hyjnore. Pas kalimit nëpër faza të
ndryshme të ndryshimit, trupi lë pas formën e tij tokësore
dhe me një akt madhor të Allahut, shndërrohet në një
formë më të përsosur, në të cilën rifiton lidhjen e tij të
ngushtë dhe bashkimin me frymën dhe shpirtin.
Vlen të theksohet se ndryshimet e përmendura më
sipër, janë përsëritur edhe në botën e qenies. Grimcat
materiale të trupit tonë aktual janë rezultat i
transformimeve që kanë ndodhur për shkak të një grup
shkaqesh të veçanta. Jo vetëm trupi merr formë me anë të
këtyre transformimeve, por çdo organ përtërihet
vazhdimisht nëpërmjet dekompozimit të elementeve dhe
grimcave që e përbëjnë atë dhe zëvendësimin e këtyre
elementeve dhe grimcave me ato të reja.
Kur‟ani Fisnik, për transformimin tërësor dhe
gjithëpërfshirës, me anë të të cilit gjithësia do të
ndryshohet në një formë tjetër nga sa është vetë, thotë:
“Ditën, kur Toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe
qiejt, të gjithë do të dalin para të Vetmit dhe
Ngadhënjyesit Allah.”109

109

Sure “Ibrâhîm”, ajeti 48.
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Thërrmijat materiale të trupit të njeriut, në këtë
mënyrë, ndjekin transformimet e përgjithshme që gjithësia
i nënshtrohet. Ato janë transformuar, në fakt, në lidhje me
tërësinë e këtij krijimi, duke marrë një aspekt më të plotë,
në të cilën natyra e tyre e vërtetë bëhet e dukshme dhe
njeriu rikthehet në qenien e tij të vërtetë.
Duhet vërejtur se, edhe pse trupi që njeriu do të ketë
në Botën Tjetër, është formuar nga grimcat e trupit të tij
aktual dhe ka të njëjtën formë, ai, megjithatë, ka fituar
karakteristika të reja, të cilat janë të papajtueshme me
kriteret e njohura të kësaj bote dhe janë të
pakonceptueshme për mendjet tona. Trupi ynë, në Botën
Tjetër, do të jetë i aftë për efekte të reja, plotësisht të
pajtueshme me atë mbretëri, të kuptuarit e të cilës, së
bashku me ndërlidhjet e tij dhe normave që e rregullojnë
atë, kërkojnë një vetëdije më të lartë se sa zotërojmë ne
tani.

*****
Kur‟ani, në parashtrimin e një çështje tjetër, lidhur
me ringjalljen trupore, thotë:
“Kur të vijnë afër zjarrit, kundër tyre do të
dëshmojnë veshët, sytë dhe lëkurët e tyre për atë që kanë
bërë. Ata do t‟u thonë lëkurëve të veta: „Pse dëshmuat
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kundër nesh?‟ e ato do të përgjigjen: „Allahu, i Cili ia jep
aftësinë e të folurit gjithçkaje, na ka bërë që të flasim. Ai
ju ka krijuar për here të parë dhe tek Ai do të
ktheheni.‟”110
Këtu përshkruhet një skenë e jashtëzakonshme dhe
vërtet shkatërrimtare. Askush nuk pret që organet e trupit
të vet të ngrihen dhe të dëshmojnë kundër tij gjatë gjykimit
në Botën Tjetër. Lëkura e trupit, e cila është më afër njeriut
se çdo pjesë tjetër e qenies së tij fizike, është zgjedhur të
dëshmojë kundër tij.
Ata që mëkatojnë dhe kryejnë vepra të këqija në
fshehtësi, për shkak të nocioneve të tyre të paplota në
lidhje me arritjen e Dijes së Allahut, që u përpoqën të
fshehin shëmtinë e akteve të tyre nga të tjerët, do të shohin
atë ditë se sytë e tyre dhe lëkura e trupit të tyre,
transformuar në një organ të të parit, janë ngritur për të
dhënë dëshmi kundër tyre. Të çuditur, ata, pra, do të
pyesin organet e trupit të tyre: “Pse po jepni dëshmi
kundër nesh?” Ata do të marrin një përgjigje të prerë, të
dhënë me tone qortuese nga organet e tyre trupore. “Është
Krijuesi që të solli ty për herë të parë në jetë dhe tek Ai do
të ktheheni.”
*****
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Sure “Fussilet”, ajetet 20-21.
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Materia do t‟i zërë vendin njëra-tjetrës dhe
gjeneratat do të kalojnë, njëra pas tjetrës, derisa më në fund arrin
Ringjallja. Atëherë, Allahu do të nxjerrë njerëzit nga varret e
tyre, nga foletë e shpendëve grabitqarë, nga strofullat e kafshëve
të egra dhe nga fushëbetejat. Ata do të shpejtojnë në drejtim të
pranisë Hyjnore, duke iu bindur urdhrave të Zotit, që të
dërgohen për në vendbanimin e tyre të përjetshëm. Ata do të
qëndrojnë para Tij, të heshtur dhe në grupe. Edhe pse numri i
tyre do të jetë i madh, asnjë prej tyre nuk do të mund t‟i fshihet
të Gjithëdijshmit, Allahut dhe shikimit penetrues të Tij.”111
Disa ajete përmendim trupin që njeriu do të ketë në
Ditën e Kiametit dhe të Ringjalljes, si të ngjashëm me
trupin e tij në këtë botë. Një shembull është: “Ata që
s‟besojnë në Shenjat Tona, Ne padyshim, do t‟i djegim
në zjarr. Sapo t‟u digjet lëkura, Ne do t‟ua ndërrojmë atë
me lëkurë tjetër, për të përjetuar dënimin.”112
Një panoramë e tmerrshme e të ndjerit të vuajtjeve
të zgjatura sillet ndërmend deri këtu, duke treguar se
dënimi i dhimbshëm i mëkatarëve do të përsëritet
vazhdimisht.
Të tilla ajete, në asnjë mënyrë, nuk kundërshtojnë
ajetet e cituara më parë, për shkak se lëkura që ripërtërihet
111
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“Nahxhul Balagha”, ed. Subhi Salih, faqe 108.
Sure “En Nisâ”, ajeti 56.
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vazhdimisht, është formuar nga e njëjta lëkurë origjinale.
Është vetëm ndryshimi, zmadhimi ose zvogëlimi që mund
të ndodhë.
Një shpjegim i përshtatshëm është dhënë nga Imam
Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), i cili qartëson mungesën e
kundërshtimit të përfshirë.
Dikush, një herë pyeti Imam Sadikun (Paqja qoftë mbi
të!), se çfarë mëkati kishin bërë lëkurat e ndryshme, për t‟i
bërë ato të meritojnë ndëshkimin e ashpër. Ai u përgjigj se,
nga një këndvështrim, ato janë të njëjta si lëkurat origjinale
dhe nga një tjetër pikëpamje, të ndryshme prej tyre. Njeriu
pastaj pyeti për të shpjeguar më tej këtë çështje, me anë të
një krahasimi.
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tha: “A keni parë
ndonjëherë ndonjërin të thërrmojë një tullë dhe pastaj ta hedhë
atë në një kallëp, duke e rikthyer në formën e saj origjinale? Duke
e parë nga një këndvështrim, tulla e dytë është identike me të
parën dhe nga një këndvështrim tjetër, është e ndryshme nga
ajo.”113
Një herë, Profeti i Islamit, Profeti Muhamed (Paqja
dhe bekimi i Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte
duke folur për ringjalljen trupore, një subjekt që ishte
enigmatik, i pashpjegueshëm dhe madje i papranueshëm
113

“Bihar al Anuar”, vëllimi 7 , faqe 38.
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për politeistët. Prandaj ata reaguan me marrëzinë e tyre të
zakonshme.
Në këto rrethana, kur kriteret e vjetruara dhe
besëtytnitë shkatërruese kishin zënë vendin e mendimit të
lirë dhe kalbëzimi ishte përhapur si një sëmundje
epidemike shkatërruese për strukturën e shoqërisë, qëllimi
i Kur‟anit ishte të udhëzonte mendjet e njerëzve në
vështirësi, në kërkim të së vërtetës. Kështu, Kur‟ani,
përsërit fjalët e njerëzve të papërgjegjshëm: “Ndërsa
jobesimtarët thonë: „A doni t‟ju tregojmë një njeri që
pretendon se, kur të shpërbëheni plotësisht e të bëheni
pluhur, ju, me siguri do të rikrijoheni nga e para? A po
trillon gënjeshtra për Allahun apo është i çmendur?‟
(Nuk është kështu), por ata që nuk besojnë në Jetën
Tjetër, do të dënohen në Botën Tjetër dhe janë në
humbje të madhe.”114
Të gjitha këto ajete të qarta dhe të prera, që nuk lënë
vend për interpretim simbolik, flasin në mënyrë të
pagabueshme për ringjalljen trupore.
Po të shohim çështjen nga një këndvështrim tjetër,
deduksione të veçanta mund të arrihen. Këto na lejojnë të
nxjerrim si përfundim se trupi dhe shpirti janë dy qenie të
lidhura së bashku, prirja reciproke e të cilave sjell njeriun
në jetë: çfarëdo lëvizje ose aktivitet që lind nga njeriu në
114

Sure “Sebe”, ajetet 7-8.
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këtë botë, mban brenda vetes një pjesë të të dy elementeve
përbërëse.
Nëse ne e shohim çështjen në këtë mënyrë, nuk ka
nevojë për ta marrë si të mirëqenë ndarjen midis trupit dhe
shpirtit. Ne, gjithashtu, na jepet një tregues real se të dy
dimensionet duhet domosdoshmërish të bashkohen përsëri
në jetë pas vdekjes.
Ne e dimë se as trupi dhe as shpirti, ose fryma nuk
paraqet një qenie të plotë në vetvete, nëse janë të izoluar
nga njëri-tjetri. Trupi është instrument i shpirtit dhe roli që
luan në sigurimin e aktivitetit të vazhdueshëm të shpirtit,
është vendimtar.
Të gjithë ligjvënësit, gjatë gjithë historisë, kanë
konsideruar dispozitat ligjore dhe penale si adresim ndaj
njeriut në të dy dimensionet, nga të cilët ai është përbërë,
trupor dhe shpirtëror, kështu që asnjë nga këto dimensione
nuk është i detyruar të mbajë barrën e përgjegjësisë. Në
mënyrë të ngjashme, të dy dimensionet thirren për të
dhënë llogari për veprat e tyre së bashku, kur bëhet
gjykimi përfundimtar në fushën e Ringjalljes.
A është me të vërtetë e mundur që njeriu duhet të
mbahet ligjërisht i përgjegjshëm në këtë botë në të dy
dimensionet, por në Botën Tjetër gjithë përgjegjësia duhet
të vendoset mbi supet e brishta të shpirtit të tij?
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Qëllimi themelor i Ringjalljes është që qeniet
njerëzore duhet të arrijnë lumturinë përfundimtare dhe të
plotësojnë fazat përfundimtare të zhvillimit të tyre, në bazë
të besimit të pastër që ata kanë mbajtur dhe veprave të
mira që kanë kryer. Përmbushja e një qëllimi të tillë kërkon
planifikim të kujdesshëm dhe të saktë, dhe për këtë arsye,
të gjitha fetë hyjnore kanë vendosur një seri urdhëresash
dhe direktivash, përmbushja e të cilave do t‟i mundësojë
njeriut arritjen e dëshirave më të larta fisnike për të cilat
është i destinuar.
Metoda më praktike dhe më efektive për
përmbushjen e këtij plani, qëndron në nxitjen e njeriut dhe
ngjalljen e frikës tek ai, njëkohësisht. Nga njëra anë,
vendosja e shpërblimit, duke shpallur lajmin e mirë për
bekimet e pafundme të Xhenetit dhe, nga ana tjetër, duke e
kërcënuar atë me ndëshkime dhe duke e paralajmëruar për
pasojat, vuajtje dhe dhimbje të padurueshme. Si
shpërblimi, edhe ndëshkimi, duhet të njihet dhe të jetë i
perceptueshëm për njeriun e zakonshëm, për rezultatin
përfundimtar të veprave të mira dhe braktisjen e të keqes
dhe rrënjosen thellë në qenien e brendshme të njeriut.
Shpërblimet e pastra shpirtërore dhe ndëshkimet
nuk do të jenë të kuptueshme për masat e gjera të
njerëzimit. Është pikërisht kënaqësia trupore dhe vuajtjet
që nxisin vëmendjen e tyre. Të dy e nxisin njeriun të bëjë
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vepra të mira, në përputhje me ligjet dhe të ngjallin frikën
nga pasojat e shkeljes së ligjit dhe kundërvajtjet.
Për shumicën e njerëzve, koncepti i kënaqësisë është
njëkohësisht fizik dhe shpirtëror. Të paktë janë ata që do të
mund të kuptojnë në mënyrë të shpejtë konceptin e
kënaqësisë shpirtërore, ose ndëshkimin e vërtetë.
Duke qenë kështu, t‟u premtosh njerëzve gëzimet e
pafundme të natyrës shpirtërore, ose t‟i paralajmërosh ata
për një vuajtje ekskluzivisht shpirtërore, nuk do të sjellë një
ndikim transformues në thellësitë e shpirtit njerëzor. Do të
ishte e pamundur të kontrollosh prirjet e ndryshme që
veprojnë brenda njeriut, ose ta parandalosh atë të zhytet në
zonën e ndaluar të kryerjes së mëkateve.
Vetëm ata që Allahu i ka zgjedhur si miqtë e Tij,
zotërojnë mendje sublime në shpirtin e tyre. Pritja dhe
parashikimi i shpërblimeve jo materiale do të ngjallte dhe
do të nxiste dëshirën për t‟iu bindur dhe për të dëshiruar
urdhrat e Allahut.
Përveç kësaj, pëlqimi i pamasë i Allahut dhe urtësia,
kërkojnë që Ai të dhurojë të gjitha bekimet e mundshme
materiale dhe jomateriale për robtë e Tij, të pastër, të
sinqertë, të devotshëm. Allahu do t‟i dënojë tiranët
gjakatarë dhe shtazarakë me një ndëshkim të ashpër dhe të
plotë, që është edhe material, edhe jomaterial.
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Gjithëpërfshirja, si e lumturisë në Botën Tjetër ashtu edhe e
ndëshkimit apo e shpagimit, mund të sigurohet vetëm nga
ringjallja e njeriut në të dy dimensionet e tij.
Kur‟ani u premton bekime materiale dhe shpirtërore
njerëzve të virtytshëm dhe të devotshëm: “Allahu u ka
premtuar besimtarëve dhe besimtareve kopshte, nëpër të
cilat rrjedhin lumenj nën pemë dhe ku do të banojnë
përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në
Xhenetin e Adnit. Por kënaqësia prej Allahut është
shpërblimi më i madh se sa pasuritë materiale.
Shpërblimi shpirtëror është në, të vërtetë, fitorja më
madhështore.”115

*****

Fuqia e kufizuar e Tokës
Disa njerëz mund të kundërshtojnë e të thonë se
globi, në Ditën e Ringjalljes, nuk mund t‟i mbajë të gjitha
qeniet njerëzore që kanë jetuar mbi të gjatë gjithë kohës.
Megjithatë, ky kundërshtim është krejtësisht i pabazuar,
sepse siç e bën krejtësisht të qartë Kur‟ani, rotacioni i
rregullt i gjithësisë do të ndërpritet tërësisht, kur të vijë
fundi i botës.
115

Sure “Et Teube”, ajeti 72.
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Një fuqi e tmerrshme do të bluajë malet, duke i bërë
pluhur dhe do t‟i shpërndajë në çdo drejtim. Dielli dhe
Hëna do të humbasin shkëlqimin dhe dritën e tyre të
njohur dhe errësira do të rritet. Gjithë rregullsia apo rendi i
gjithësisë, formuar nga dukuritë madhështore, që janë të
formësuar nga materialet e papërpunuara, do të
shkatërrohet plotësisht. Një urdhër dhe një strukturë
krejtësisht e re e krijimit do të vijë në jetë mbi rrënojat e
heshtura dhe pa jetë të së vjetrës.
Atëherë, mund të kuptohet lehtë se çdo
kundërshtim, bazuar në mungesën e supozuar të hapësirës
në glob, është tërësisht i pajustifikuar.
Ata, sistemi i mendimit të të cilëve është kundër
mendimit të besimtarëve në Zot dhe që janë mësuar të
ngrihen me të gjitha llojet e kundërshtive, gjithashtu do të
ngrenë një çështje tjetër. Ata vënë në dukje se qelizat në
trupin e njeriut janë ripërtërirë çdo vit, rrjedhimisht çdo
individ ndryshon formën fizike gradualisht dhe pa e
kuptuar, disa herë gjatë gjithë jetës së tij.
Tani është e qartë se çdo njëri kryen veprime, në
rrjedhën e jetës së tij të veçantë, që meriton shpërblim apo
ndëshkim. Sidoqoftë, cili organ do të jetë, në fund të fundit,
përgjegjës për këto vepra gjatë Ringjalljes?
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Përgjigjja për këtë kundërshtim është e qartë. Duke
pasur parasysh faktin se çdo qelizë e re trashëgon
karakteristika dhe veti te paraardhësit e tij, saqë edhe
pamja e jashtme e trupit është e padallueshme nga e vjetra,
është e qartë se trupi pasardhës i njeriut paraqet një sintezë
të karakteristikave të të gjitha organeve të mëparshme.
Ringjallja e organit të fundit, që është e dukshme
për ne, pra, është e barasvlershme me ringjalljen e të gjithë
paraardhësve të tij.

Pamjaftueshmëria e materies dhe moria e njerëzve
Një tjetër kundërshtim që është ngritur, është ai i
natyrës së kufizuar së materies tokësore, që përmban, në
vetvete, eshtrat e njerëzve të panumërt, të cilët janë kthyer
në tokë. Thuhet se sasia e tokës, që është aktualisht në
dispozicion, nuk do të mjaftonte për formimin rishtas të
kaq shumë njerëzve.
Qenia e pabazuar e këtij kundërshtimi, e cila nuk e
ka origjinën në asnjë kërkim serioz për të vërtetën, bëhet e
qartë kur bëjmë llogaritjet e mëposhtme.
Çdo kilometër katror i tokës është e mjaftueshme
për të bërë njëqind milionë njerëz. Kjo sasi zë një pjesë
shumë të parëndësishme të sipërfaqes së tokës, por do të
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ishte e mjaftueshme për të ribërë njëzet herë popullsinë
aktuale të botës.
Në bazë të kësaj llogaritjeje, një pjesë
jashtëzakonisht e vogël e tokës do të japë lëndë të
mjaftueshme për t‟i krijuar sërish trupat e miliarda e
miliarda njerëzve, kështu që kundërshtimi se lënda e parë
e nevojshme për ringjalljen e kaq shumë njerëzve do të
mungojë, rezulton të jetë e pabazë dhe e pavërtetë.
Për më tepër, një nga vetitë e materies, është se ajo
merr forma të ndryshme. Nëse, për shembull, atomet që
përbëjnë një metër kub guri janë të ndara, ato mund të
zënë miliona metra kub të hapësirës. Dimensionet e tyre
zgjerohen në një shkallë të paimagjinueshme.
Kur‟ani shpall: “Do të vijë një Ditë, kur Toka do të
transformohet në një tokë tjetër, ndryshe nga sa është.”116

Hamësi dhe i ngopuri
Ka një kundërshti shumë të lashtë dhe interesant, që
nuk duhet ta kalojmë në heshtje. Kjo ka të bëjë me
transformimin e thërrmijave të trupit të të ndjerit në

116

Sure “Ibrâhîm”, ajeti 48.
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substanca që janë konsumuar më pas nga të tjerët, duke
shkaktuar që ato grimca, të përzihen me trupin e të tjerëve.
Është e vërtetë se nuk ka asnjë organ të vetëm të
njeriut që është krejtësisht i mbrojtur nga kontaminimi prej
elementeve të tjera. Megjithatë, kjo përzierje me substanca
të huaja është aq e vogël, në rrethanat e kësaj bote, si nga
pikëpamja sasiore dhe cilësore, saqë është e padukshme.
Megjithatë, është e mundshme që, kur trupat rindërtohen
në Botën Tjetër, mund të ndodhë një lloj rivaliteti dhe lufte
për zotërimin e materialeve të veçanta.
Është plotësisht e mundur që kjo luftë të mos
kufizohet mes dy individëve, duke u zhvilluar midis një
numri pretenduesish, ku secili kërkon zotërimin e një pjese
të caktuar si pronari i saj i vërtetë. Në fakt, kush duhet ta
marrë në zotërim?
Pikërisht këtu qëndron problemi.
Kur hedhim vështrimin pas në shenjën e parë të
jetës, vëmë re se kemi filluar si qenie njëqelizore. Pastaj
trupi ynë mori formë nëpërmjet shumëzimit dhe rritjes së
pjesëve të ndryshme dhe gjymtyrëve të trupit tonë. Në të
kaluarën, mendohej se personaliteti ynë dhe karakteristikat
tona fizike përfshiheshin vetëm në masën e qelizave
riprodhuese, por tani është njohur se ata janë të pranishme
në çdo qelizë individuale. Çdo qelizë vepron ndaras si një
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pasqyrë ku pasqyrohet e tërë pamja e njeriut. Kjo është e
vërtetë jo vetëm te njeriu, por edhe te të gjitha gjallesat e
tjera.
Duke qenë kështu, qoftë edhe një qelizë e vetme nga
trupi i njeriut, me tërësinë e personalitetit të tij, gdhendur
brenda tij, vendoset në rrethana të përshtatshme, është e
aftë ta ndërmarrë vetë tërë detyrën për të rindërtuar
trupin, duke u ndarë, duke u shumëfishuar dhe duke
lindur qeliza të reja.
Tani, nëse thërrmijat e trupit thithen në strukturën e
një trupi tjetër, grimcat që i përkasin atij individi, do të
rikthehen në pozicionin e tyre origjinal. Duke i kthyer
kështu grimcat që kishte huazuar nga një i huaj, trupi i
dytë do të ketë ruajtur, në fakt, vetë qenien e tij origjinale.
Duhet të theksohet se, përderisa secili prej dy organeve
ruan karakteristikat e tij përkatëse, edhe pse elementet e
tyre përbërëse përzihen, nuk ka asgjë për t‟i parandaluar
secilit prej tyre shfaqjen përsëri të identitetit përkatës e të
veçantë. Edhe në qoftë se grimcat origjinale të mbetura nga
çdo organ, të jenë jashtëzakonisht të pakta, apo sikur të
ketë mbetur qoftë edhe një qelizë e vetme e mbijetuar,
trupi do të rindërtojë veten dhe asgjë nuk mund ta pengojë
këtë që të ndodhë.
Në çdo rast, pavarësisht nëse veprimi i ribërjes dhe
i ripërtëritjes kryhet shpejt ose ngadalë, çdo thërrmijë ruan
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kapacitetin e ndërtimit rishtas të trupit origjinal, ashtu si
dikur që trupi lindi nga një pikë e vetme e spermës.
I njëjti problem mund të zgjidhet në një mënyrë
tjetër.
Siç e dimë, trupi është i angazhuar në shpërbërje
dhe zëvendësim të vazhdueshëm. Gjithë konstrukti trupor
ndryshon një herë në disa vjet, gradualisht dhe pa u
kuptuar. Nëse një person përvetëson elementet e qenies së
një tjetri, në mënyrë direkte ose indirekte, duke i përdorur
për të ushqyer veten, është e qartë se vetëm një pjesë e këtij
të panjohuri përzihet me të, sepse ai është, në fund të
fundit, një person i plotë në të drejtën e tij. Nga të gjitha
ushqimet që një person konsumon, vetëm tre për qind
thithet nga trupi i tij. Pse atëherë duhet që 97 % e mbetura,
të cilat nuk janë thithur nga trupi, të mos jetë i
disponueshëm për ringjalljen e individit me të cilin ata u
krijuan?
Përveç kësaj, në përputhje me ligjet e fizikës, të
gjitha format e energjisë në botë mund të shndërrohen te
njëra-tjetra, duke i krijuar kushtet e duhura. Njeriu është
vetë një burim për prodhimin e energjisë, madje edhe pas
vdekjes së tij, trupi transformohet në një formë tjetër
energjie. Në periudhën e ringjalljes, të gjitha energjitë e
qenieve të gjalla do të ekzistojnë në liri të plotë dhe ato do
të jenë në gjendje të kthehen në formën e tyre origjinale me
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anë të një lloj reaksioni të përmbysur. Fakti i thjeshtë se ne
nuk njohim saktësisht se si ky ndryshim do të ndodhë, nuk
na jep të drejtën ta përjashtojmë atë si të pamundur.
Sa për ndëshkimin në Botën Tjetër, duhet të
kuptohet se ajo që shkakton dhimbje dhe vuajtje, ka lidhje
me shpirtin, kështu që, nëse një pjesë e trupit të një
besimtari do t‟i bashkëngjitet me atë të një jobesimtari,
pikërisht ai që nuk beson do t‟i vuajë dhimbjet e vuajtjet
dhe jo njeri që beson.
Përveç të gjithave sa thamë më sipër, duhet të themi
se është plotësisht e mundur që Allahu të rivendosë jetën
në një trup që ka ndryshuar, gradualisht dhe pa e kuptuar,
qelizat e trupit përbërës së tij, nervat dhe eshtrat, dhjetë
herë gjatë gjithë jetës. Çdo individ sot është i ndryshëm
nga sa ishte dhjetë vjet më parë. Kjo është çështje
indiference. Në secilën nga këto variante të trupit, gjatë
ringjalljes, fryma ribashkohet me trupin, ku varet
humanizmi i një individi. Ai që shërben si garant i të qenit
unik i personalitetit të tij, është shpirti jomaterial, që është i
ngarkuar me drejtimin e trupit të tij, që nga shfaqja e parë
deri në vdekje.
Nga fillimi i krijimit të parë deri në të tashmen,
miliarda qenie njerëzore kanë ardhur në jetë, madje, edhe
në qoftë se ato tani janë përzier me njëra-tjetrën,
karakteristikat shpirtërore të secilës prej tyre mbeten
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krejtësisht të dallueshme. Nëse një person ka kryer krime
dhjetë vjet më parë, nuk mund të thuhet se, meqë forma e
tij fizike ka ndryshuar, ai nuk duhet të gjykohet në vend të
atij personi që ka kryer krimin dhjetë vjet më parë.
Nëse do shtypim në ofset një libër, shtypshkrimi i ri
do të jetë saktësisht i njëjtë me të vjetrin, edhe pse letra dhe
lidhja mund të jenë të ndryshme.
Përderisa njeriu ka nevojë për materien si mjet, ku ai
manifeston ekzistencën e tij, ai detyrimisht duhet të
ringjallet me trupin e tij. Megjithatë, kjo nuk është aspak e
nevojshme që një individ të rikthehet përsëri në jetë, duke
u ringjallur me të gjitha format e trupit të tij që ka pasur,
nga lindja deri në vdekje. Mund të thuhet se ata shfaqen, të
gjithë së bashku, në një formë të vetme në periudhën e
ringjalljes.
Nëse kjo është e vërtetë, ajo tërësisht disponon
kundërshtimet që thërrmijat, të cilat janë transferuar nga
një trup në tjetrin, nuk mund të jenë të pranishme
njëkohësisht te të dy personat në kohën e ringjalljes.
Për më tepër, dimensionet e vërteta të trupit janë të
përbëra nga një atom i vetëm, i parëndësishëm. Pjesa e
mbetur është e përbërë nga një hapësirë e zbrazët. Nëse një
formë e fuqishme e presionit sillet për t‟u mbajtur në trup,
duke e bërë atë kompakt dhe duke zhdukur hapësirat
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midis elektroneve të tij, lënda bazë e trupit do të shihet se
është një thërrmijë shumë e vockël, e dukshme vetëm
nëpërmjet mikroskopit.
Prandaj, nuk është aspak e nevojshme që hapësirat
midis grimcave të trupit të rikrijohen në ringjallje. Do të
jetë e mjaftueshme që vetë thërrmijat (ose një pjesë e tyre
ose të gjitha) të rikthehen.
Asnjë nga mundësitë e përmendura më sipër, nuk
duhet të konsiderohet si përgjigje kategorike për problemet
e paraqitura nga rikthimi i jetës së njeriut. Ato janë vetëm
rrugët për të kuptuar çfarë shtrihet brenda mundësive
tona. Ne nuk mund të kufizojmë reflektimet tona mbi këtë
temë, me argumentet e parashtruara më sipër. Qëllimi ynë
ka qenë vetëm të provojmë se dyshime dhe kundërshti të
tilla, si ato që kemi shqyrtuar, nuk duhet të ndikojnë
besimin tonë themelor në Ringjallje dhe rikthimin e jetës te
trupi, që është theksuar aq fort nga ana e feve të shpallura,
sidomos nga Kur‟ani.
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Mësimi 14

KARAKTERISTIKAT E BOTËS
SË PËRTEJME

Imazhet që formojmë në mendjen tonë, kur
dëgjojmë të na përshkruhen kopshtet, qytetet apo vende të
ndryshme, në përgjithësi, janë mjaft të ndryshme nga sa i
shohim më vonë, kur i vëzhgojmë ato nga afër. Kjo është e
vërtetë, pavarësisht nga fakti se më parë, ne shpesh kemi
parë objekte të ngjashme në jetë dhe kështu jemi në gjendje
të bëjmë krahasime.
Kur ne dëshirojmë të japim disa ide të begatisë, të
lumturisë ose të ndëshkimit që e pret njeriun në Botën
Tjetër, fjalori që ne kemi në dispozicion në këtë botë është
qartësisht i pamjaftueshëm për të përshkruar një imazh të
saktë. Realiteti, në asnjë mënyrë, nuk do jetë në përputhje
me deduksionet tona mendore.
Nuk është e lehtë për ne të perceptojmë mundimet e
dhimbshme që mëkatarët, me të drejtë, do të pësojnë dhe
bekimet e panumërta që e presin besimtarin e devotshëm,
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pasi ne nuk i kemi perceptuar apo nuk i kemi prekur ato.
Ata i përkasin sferës së padukshme. Ne nuk jemi në
gjendje t‟i përjetojmë ato drejtpërdrejt dhe mendja jonë nuk
është e aftë të kuptojë sensin dhe domethënien e tyre të
saktë dhe të vërtetë. Imazhet që ne kemi për objektet
konkrete ekzistuese, nuk mund të arrijnë të mbulojnë një
realitet që shtrihet përtej mundësive dhe përvojës sonë.
Terminologjia dhe shprehjet që ne kemi në fjalorin
tonë, janë të formuluara për çështje dhe shqetësime të
kufizuara të kësaj bote. Kjo është e gjitha që kemi në
dispozicion, terminologji që nuk arrin të shtrihet përtej
katër mureve të botës sonë aktuale.
Një fjalor i ndryshëm dhe një vizion ndryshe, për
këtë arsye, janë të nevojshme për të perceptuar dhe për të
kuptuar çështjet që shtrihen përtej kësaj fushe të kufizuar.
Edhe pse jeta e kësaj bote dhe e Botës Tjetër kanë
disa aspekte të përbashkëta, të dyja format që përfaqësojnë
forma të jetës, në të cilën kënaqësia dhe vuajtja, gëzimi dhe
pikëllimi, janë të pranishme, ka, gjithashtu, dallime të
thella dhe thelbësore ndërmjet tyre.
Në këtë botë, jeta fillon me foshnjërinë dhe
përfundon me moshën e vjetër, por nuk ka ndryshim apo
transformim të tillë në Botën Tjetër. Këtu njeriu duhet të
punojë dhe të mbjellë, atje ai korr.
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Sot është dita për të punuar, jo Dita e Llogaridhënies.
Nesër do të jetë Dita e Llogaridhënies dhe jo ditë pune.”117
Në këtë botë, rrezet e vetëdijes së njeriut mund të
ndriçojnë një fushë që duket e gjerë për të, por, në të
vërtetë, është e fundme, kurse në Botën Tjetër perceptimi
njerëzor bëhet i pakufizuar.
Defektet, mungesat dhe sëmundjet, vazhdimisht
pllakosin njeriun në këtë botë, por koncepti i tyre është
joekzistent në Botën Tjetër. Atje, përsosmëria, lumturia dhe
pastërtia ekzistojnë në formën më sublime. Në këtë botë,
njeriu është vazhdimisht duke u përpjekur për të fituar
zotërimin e asaj që ai nuk ka dhe kurrë nuk është i kënaqur
me atë që fiton.
Në Botën Tjetër, ai kurrë nuk përjeton ndjenjën
torturuese të mungesës, sepse Allahu urdhëron që çdo gjë
që ai dëshiron, menjëherë duhet të vihet në dispozicion të
tij. Përveç kësaj, ai do të ketë arritur objektin e dashurisë së
vërtetë. Ai do të jetë i pranishëm gjatë ndarjes së
dhimbshme prej tij, i pikëlluar dhe duke qarë. Prandaj, nuk
ka absolutisht asnjë të drejtë që mbetet për t‟u dëshiruar
dhe askush ndër banuesit e Parajsës nuk mund të dëshirojë
ndonjë ndryshim në statusin e tij.
117

“Nahxhul Balagha”, Predikimi 42.
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Kur‟ani, në lidhje me karakteristikat unike të
bekimeve të Parajsës dhe të lumturisë së veçantë që i
dhurohet, të pakrahasueshme në ndonjë farë mënyre me
kënaqësitë e kësaj bote, thotë: “Shembulli (atributi) i
Xhenetit që u është premtuar të devotshmëve është i tillë
që, nëpër të rrjedhin lumenj; ushqimi dhe freskia e tij,
hija në të është e përhershme...” (Sure “Er Rra‟d”, ajeti 35.)
Vetëm një portretizim i zbehtë dhe i mangët i
bekimeve të Xhenetit, në mënyrë të pashmangshme, mund
të jepet për banorët e kësaj bote të përkohshme. Prandaj
ajeti bën një përshkrim të përafërt dhe iluziv të Parajsës.
Ajo që, në fund të fundit, do ta paraqesë veten për ne si
Xheneti, është shumë më sublime se kopshtet e kësaj bote
dhe kënaqësia e të shëtiturit lirisht midis pemëve dhe ajrit
të freskët të mëngjesit.
Frytet e Botës së Përtejme nuk janë të lidhura me
ndonjë stinë dhe nuk janë subjekt i mallkimit. Ato janë
vazhdimisht të arritshme prej të bekuarve. Hija e hedhur
prej pemëve të kopshtit nuk ka asnjë ngjashmëri me hijen e
pemëve në këtë botë, e cila zhvendoset gradualisht, në
përputhje me lëvizjen e diellit, apo edhe zhduket, sapo
pemëve u bien gjethet në vjeshtë. Me pak fjalë, si të gjitha
bekimet e tjera të Xhenetit, hija e tij (Xhenetit) është e
përjetshme dhe ajo i mban banorët e saj në çdo kohë në
përqafimin e saj të butë dhe të dashur.
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Në analizën e fundit, Kur‟ani dallon qartë
pamundësinë e njeriut për të kuptuar dhe për të
perceptuar karakteristikat e Xhenetit dhe të thotë: “Askush
nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata (në Jetën
Tjetër), si shpërblim për punët e mira që kanë bërë.”118
Për më tepër, nuk ka asnjë kufizim, në lidhje me
llojin dhe kategorinë, që do të vendosen në bekimet e
Xhenetit: “Aty do të ketë çfarë t‟ju dojë shpirti dhe
gjithçka që ta kënaq syrin dhe atje do të qëndroni
përgjithmonë.119
Ne e dimë se veprat e Allahut zbatohen me anë të
Vullnetit të Tij të Gjithëfuqishëm. Sapo Ai dëshiron një gjë
të caktuar, ekzistenca e Tij në fushën e qenies shfaqet
automatikisht. Kështu Kur‟ani thotë: “Nëse dëshirojmë të
bëhet diçka, mjafton që të themi: „Bëhu!‟ dhe ajo bëhet
menjëherë, pa ndonjë vonesë.”120
Një nga tiparet dalluese të Botës Tjetër është se
banorët e Xhenetit do të arrijnë një pikë në të cilën veprat e
tyre ngjajnë me veprat e Allahut. Ata mbështeten në
vullnetin e tyre për përmbushjen e veprave të tyre, pa
pasur nevojë për forcë fizike, mjete dhe instrumente.

118

Sure “Es Sexhde”, ajeti 17.
Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 71.
120
Sure “En Nahl”, ajeti 40.
119
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Kur‟ani, në lidhje me jetën e bekuar në Botën Tjetër,
thotë: “Ata kanë gjithçka duan dhe dëshirojnë.”121
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Frytet e Botës Tjetër janë këputur, pa asnjë përpjekje.
Mjafton dëshira për t‟i marrë ato.”122

Siguria dhe Paqja
Një nga dallimet themelore të jetës në këtë botë dhe
jetës në Botën Tjetër është se marrëdhëniet mbizotëruese te
kjo e fundit, janë krejtësisht të ndryshme nga ato që
gjenden në botën materiale, për shkak të natyrës sublime
dhe të përsosur të Botës Tjetër.
Në këtë botë, qeniet nëpërkëmbin e dhunojnë njëritjetrin, për shkak të llojit të veçantë të marrëdhënieve që
ekzistojnë këtu nga kushtet e krijuara nga koha dhe
hapësira. Në të kundërt, në Jetën e Përtejme, ekzistenca e
asnjërit nuk është e kërcënuar nga të tjerët dhe asnjë nga
marrëdhëniet mbizotëruese nuk do të bazohet te mohimi
apo neveria. Të gjitha marrëdhëniet do të sillen rreth
boshtit të sigurisë dhe të paqes.

121

122

Sure “Ez Zumer”, ajeti 34.
“Nahxhul Balagha”, hytbja 164.
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Sa më afër hierarkisë së ekzistencës është vendosur
një qenie me Origjinën e Lartësuar të gjithë qenies, aq më e
madhe do të jetë shkalla e unitetit dhe e harmonisë që ajo
zotëron dhe aq më e largët do të jetë ndarja, kontradikta
dhe kundërvënia.
Pasi njeriu arrin në mbretërinë sublime të Botës
Tjetër dhe hyn në afërsinë e Mëshirës së Zotit, do të jetë i
paarritshëm nga të papriturat e pakëndshme të botës
materiale. Në anën tjetër, sa më larg shkon sfera e qenies
në hierarkinë e ekzistencës nga parimi rrëzëllitës i të gjithë
ekzistencës dhe sa më e ulët të jetë renditja e saj, aq më të
ashpra do të jenë kontradiktat që e mbizotërojnë atë dhe aq
më të përhapura do të jenë proceset e refuzimit dhe të
mohimit të ndërsjellë që veprojnë mbi të.
Kur‟ani, lidhur me marrëdhëniet që mbizotërojnë në
Botën Tjetër, thotë: “Vërtet, punëmirët do të jenë në
kopshtet e Xhenetit pranë burimeve. Atyre do t‟u thuhet:
„Hyni në Xhenetin e përjetshëm në paqe dhe siguri‟! Ne
do ta pastrojmë shpirtin e tyre nga të gjitha të këqijat dhe
do ta heqim urrejtjen dhe zilinë, si dhe të gjitha veset e
këqija nga zemrat e tyre; ata do të rrinë ulur si miq e
vëllezër përballë njëri-tjetrit me dinjitet nëpër divane.
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Aty nuk do t‟i mundojë lodhja e mundimi dhe prej aty
kurrë nuk do të dëbohen.”123
Në një ajet tjetër, Kur‟ani i referohet rregullit që
mbizotëron në Xhenet me termin “Shtëpia e Paqes.” Është
një urdhër, që të gjitha gjërat do të ekzistojnë dhe janë të
ndërlidhura në bazë të paqes, sepse hyrja në një fushë të
tillë të pastër të një njeriu, pa asnjë defekt dhe
kundërshtim, është bërë i nevojshëm pikërisht nga lëvizja e
njëtrajtshme e tyre drejt Allahut dhe nga arritja e tyre e
afërsisë me Origjinën e të gjithë qenies.
Kështu, Kur‟ani thotë: “Ata do të kenë Shtëpinë e
shpëtimit, të paqes dhe të sigurisë te Zoti i tyre; Allahu
do të jetë miku dhe Mbrojtësi i tyre, si shpërblim për
veprat e mira që kanë kryer.”124

Vuajtjet
e
tmerrshme
shkatërrimtar

dhe

ndëshkimi

Intelekti njerëzor dhe forca e perceptimit të njeriut
janë, gjithashtu, të paafta për të kuptuar natyrën e vërtetë
të ndëshkimit në Botën Tjetër. Asnjë gjuhë nuk është e aftë
të përshkruajë dënimin që Krijuesi do të japë. Kur‟ani jep
123
124

Sure “El Hixhr”, ajetet 45-48.
Sure “El En‟âm”, ajeti 127.
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përshkrimin e mëposhtëm të gjendjes së dhimbshme, ku
do të gjenden të dënuarit në zjarrin e Xhehenemit:
“Ai është zjarri i Allahut i ndezur fort që do t‟i
djegë ata përbrenda dhe pastaj do të vazhdojë nga jashtë.
Shkëndija e parë që depërton deri në zemrën e
njeriut.”125
Sa e tmerrshme është furra që do të ketë si lëndë
djegëse trupat e mëkatarëve, si dhe gurët e Xhehenemit! Le
të shohim se çfarë thotë Kur‟ani për këtë: “Vdekja do t‟u
vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. Ata i
prêt një dënim i rëndë dhe i përjetshëm.”126
Prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë në vijim në Du‟a Kumejl për dënimin e ashpër të
Allahut dhe tablotë e vuajtjeve të tmerrshme dhe të
përjetshme: “Sado të mëdha dhe të frikshme qofshin mundimet
dhe sprovat e kësaj bote, ato janë si një lojë, kur krahasohen me
mundimin dhe ndëshkimin e Botës Tjetër. Vështirësitë dhe
dhimbjet e kësaj bote janë të lehta dhe me kohëzgjatje të kufizuar,
por dënimi në Botën Tjetër zgjat përjetësisht. Asnjë mëshirë ose
falje nuk do të ketë për ata që e kanë marrë atë ndëshkim, pasi
ndëshkimi është zjarri i ndezur nga zemërimi dhe hakmarrja e
Allahut. Kaq i rëndë është dënimi, saqë as qielli e as toka nuk
mund ta durojnë atë.”
125
126

Sure “El Fîl”, ajetet 6-7.
Sure “Ibrâhîm”, ajeti 17.
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*****
Në mënyrë që të ndodhë përjetësia, do të ishte e
mjaftueshme për Allahun të mënjanojë principin e
entropisë nga materiali. Veçoritë e Botës Tjetër, do të
shfaqen dhe çdo gjë, dhimbja dhe kënaqësia, të gjitha
gjallesat do të marrin drejtimin dhe pamjen e përjetësisë.
Prandaj, ne duhet t‟i drejtohemi Zotit tonë me
sinqeritet të plotë, si më poshtë: “O Krijues, mbaj larg prej
nesh ndëshkimin e Xhehenemit, sepse, me të vërtetë,
vuajtja në të është gjëja më e rëndë dhe e përjetshme.”127
Besimtari që ka bindje të plotë se do të vijë Dita e
Gjykimit, i cili e di se vendi i mëkatarit dhe i shtypësit do
të jenë në vendet më të ulëta t Xhehenemit, do të ketë frikë
për pasojat e veprave të tij. Pavarësisht sa shumë vigjilent
është me veten dhe sado përpiqet të mos harrojë se Allahu
i Plotfuqishëm është i Vetëdijshëm për të gjitha gjërat,
ekziston mundësia që nën ndikimin e dëshirës instiktive,
njeriu të bjerë në humnerën e gjynaheve dhe të ndotjes. Një
nga mënyrat për të mbrojtur veten nga gabime e shthurje
të tilla, është t‟i drejtohemi mirësisë së pafund të Allahut
dhe t‟i rrëfehemi për gjynahet dhe gabimet.

127

Sure “El Furkân”, ajeti 65.
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Kur rrëfehet për gjynahet, njeriu duhet, në radhë të
parë, t‟i drejtohet vetes me urdhrin për të braktisur dhe për
të hequr dorë nga të gjitha gjynahet.
Duke i kujtuar vetes se Ferri është një vendbanim i
keq, ai paralajmëron veten të mos shkelë kufijtë e
përcaktuara nga Zoti dhe të reflektojë mbi vendbanimin që
dëshiron të zërë në Botën Tjetër. Ai dëshiron vendbanimin
që është i mbushur plot me bekime nga Allahu dhe po pret
njerëzit e pastër dhe të devotshëm.
Sapo marrëdhëniet e brendshme të njeriut me
Allahun fillojnë të dobësohen dhe ai fillon të largohet nga
rrënjosja e fortë e besimit, tërësia e qenies së tij bëhet një
terren gjuetie për demonët që i rrëmbejnë atij të gjitha
virtytet, devotshmërinë dhe mundësinë për shpëtim.
Në anën tjetër, besnikëria dhe qëndrueshmëria në
Rrugën e Allahut për zbatimin e urdhrave të Tij, mbron
zemrën e njeriut nga mendimet dhe prirjet satanike.
Përderisa njeriu është plot me dobësi dhe të meta, ai
gjithmonë duhet të gjejë strehë në burimin e gjithçkaje të
mirë dhe të keqe, për të mbrojtur veten nga rreziku i
mëkatit.
Kur‟ani i Shenjtë deklaron se njerëzit duhet të
kërkojnë mbështetje tek Allahu nga çdo gjë që e tërheq në
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drejtim të rebelimit dhe të mosbindjes ndaj urdhrave
hyjnore, duke i drejtuar ata në rrugë të gabuar.
“Thuaj: Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve,
Sundimtari i njerëzve, i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i
njerëzve, nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt) e
që hedh dyshime në zemrat e njerëzve, (qoftë ai djall) prej
xhindeve apo njerëzve!”128
“Djalli ju frikëson me skamje e varfëri dhe ju
urdhëron të bëni vepra të pamoralshme. Kurse Allahu ju
premton faljen dhe mirësinë e Tij. Allahu është
Mirëbërës i madh dhe i Gjithëdijshëm.”129
Është e vërtetë se mëshira dhe mirësia e Allahut
është universale, por kjo nuk duhet të merret si mohim i
parimit të ndëshkimit dhe të gjykimit. Një njeri nuk mund
të interpretojë mëshirën dhe bujarinë e Allahut në një sens
që i kërkon Atij të dojë shkeljet, mizoritë dhe padrejtësitë,
apo të trajtojë njësoj shtypësin dhe të shtypurit.
Drejtësia e Allahut është që t‟u japë të gjithëve, në
përputhje me nevojat e gjendjes së tyre. Ky parim i urtë, ky
ligj gjithëpërfshirës i drejtësisë hyjnore, siguron rregullsi të
qëndrueshme e të fortë në botë.

128
129

Sure “En Nas, ajetet 1-6.
Sure “El Bekare”, ajeti 268.
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Kur‟ani Fisnik thotë: “Ata kërkojnë shpjegim prej
teje: „A është e vërtetë ajo?‟. „A është e vërtetë ajo‟ - pra, a
është e vërtetë Ringjallja dhe dhënia e llogarisë. Thuaj:
„Po, për Zotin tim, padyshim që është e vërtetë e ju nuk
do të mund ta pengoni atë‟! Sikur çdo njeri që ka bërë
padrejtësi, të kishte tërë pasurinë e botës, do ta jepte atë
(Ditën e Gjykimit) si dëmshpërblim (për të shpëtuar).
Ata do të fshehin pendimin, kur të përballen me
dënimin e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do t‟u
bëhet padrejtësi. Vërtet që Allahut i përket çdo gjë që
gjendet në qiej dhe në Tokë. Premtimi i Allahut është i
vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ai jep jetën
dhe vdekjen dhe tek Ai do të ktheheni.”130
Kur njeriu hyn në botë, në përputhje me vullnetin e
një fuqie më të lartë se vetja, ai natyrisht ka nevojë për atë
fuqi të pafundme. Ai është i përulur dhe plot nderim, kur
përballet me fuqinë Absolute. Sikur kjo Qenie e Lartësuar,
me fuqinë dhe autoritetin e jashtëzakonshëm që ka mbi të
gjithë tiranët e fuqishëm dhe arrogantë nuk do t‟i
ndëshkonte despotët e pabindur, duke bërë që të përulen
para Tij, atëherë drejtësia dhe urtësia do të humbitnin të
gjithë kuptimin e tyre.
A duhet të përgatisë Allahu një lloj pritje në Botën
Tjetër për ata tiranë të etur për gjak, që kanë nxirë faqet e
130

Sure “Jûnus”, ajetet 53-56.
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historisë me veprat e tyre të turpshme dhe të bëjë gati për
ta një vend të sigurt, ku të gjejnë kënaqësi? A nuk meriton
dënimin e Xhehenemit si drejtësi të vërtetë dhe për pasojë,
mëshirë për ta?
A mundet që dikush, me mençurinë e tij, të shtyjë
besimin në pakuptimësinë dhe absurditetin e botës deri në
pikën e imagjinuar, që njerëzit gjakatarë dhe të këqij do të
jenë të çliruar nga të gjitha ndëshkimet për veprat e tyre të
këqija? A mund të gjendet prova më e vogël për një shkallë
të tillë të pakuptimësisë, kudo në gjithësi?
Dikush mund të shohë shenjat e dënimit në Botën
Tjetër në brejtjen e ndërgjegjes dhe keqardhjen që
përjetohet nga mëkatarët, kur ndërgjegjja fillon të rëndojë
mbi ta. Ky pendim është si një ferr i vogël që trazon dhe
djeg zemrën e mëkatarit. Ai është një tregues se një mënyrë
e vlerësimit të së mirës dhe të së keqes dhe të vlerësimit të
veprimeve të njerëzve, ekziston në urdhrin e krijimit.
Një njeri nuk mund ta quajë Zotin të drejtë dhe të
mëshirshëm, nëse Ai nuk ndëshkon dhe dënon të
korruptuarit për veprat e tyre, sepse është Drejtësia e Tij
Absolute, që shmang qoftë një thërrmijë të veprave të mira
apo dhe një thërrmijë të së keqes të mbetet pa u regjistruar.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Në qoftë se Allahu i shtyn përkohësisht afatin tiranit,
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ndëshkimi i tij nuk anulohet kurrë. Jo vetëm vajtje-ardhjet e tij
janë nën mbikëqyrjen e Allahut. Ai shikon gurmazin e tij nga
afër dhe çfarë kalon nëpër të.”131
Gjithashtu, në mënyrë të ngjashme, ai ka thënë:
“Betohem në Zot se, nëse duart dhe këmbët do t‟i kisha të
lidhura me zinxhirë, dhe unë do të isha i detyruar të rrotullohem
para mbrapa, ditën dhe natën, në një shtrat me gjemba, unë do të
preferoja këtë në vend të përballjes me Allahun dhe të Dërguarin
e Tij në Ditën e Kiametit, si një person që e ka shtypur popullin
dhe ka marrë pasurinë e tij.”132

Frika nga veprat e njeriut
Shembujt e fesë gjithmonë kanë theksuar se frika
nga Allahu, në të vërtetë, shkon pas te frika e njerëzve ndaj
veprave të tyre. Jo vetëm se kjo frikë nuk është e dëmshme,
por ajo është jashtëzakonisht e dobishme, sepse i mban
veprat e njeriut në ekuilibër dhe nën kontroll. Frika për
pasojat e pakëndshme të gjynaheve nxit kujdesin te njeriu
dhe e ndihmon atë për të frenuar instinktet e tij rebeluese.
Kjo e bën atë një qenie të disiplinuar dhe të rregullt.
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Nahxhul Balagha , ed. Subhi Salih, faqe 141.
Po aty, f. 246.
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Nëse njeriu do të shpresonte thjesht vetëm në
mëshirën e pafund të Allahut, me një optimizëm të
shfrenuar, të paekuilibruar me frikën, rezultati do të ishte
dhunimi. Njeriu, zemra e të cilit është e mbushur vetëm
me shpresën e mëshirës së Zotit, do të ndihet i lirë për t‟u
angazhuar në ndonjë veprim të pamend dhe të korruptuar
që ai dëshiron. Ai do të shpresojë përsëri në mëshirën e
Allahut dhe do ta konsiderojë veten si të denjë për faljen e
Allahut, pavarësisht nga të gjitha veprat e turpshme që ka
kryer. Një individ i tillë, kurrë nuk do të mendojë për t‟iu
bindur Allahut dhe as do të dëshirojë për dëlirësi. Sjellja e
tij, në tërësi, do të jetë e korruptuar, por ai do të shpresojë
për një të ardhme të ndritur.
Përderisa mungesa e frikës ndaj Allahut çon në
korrupsion dhe sjellje mëkatare, feja rekomandon që njeriu
duhet të zgjedhë midis shpresës dhe frikës. Duke
shpresuar për mëshirën e pafund të Allahut dhe bujarinë e
Tij, njeriu duhet të reflektojë me kujdes dhe urtësi për
pasojat e veprave të tij, nga frika e pasojave e tyre të
mundshme.
Nga ana tjetër, në qoftë se ne shmangim tërësisht
shpresën tonë për favoret dhe mirësinë e Allahut, besimi
ynë për një të ardhme më të mirë, në horizonte të
ndritshme, ku ne mund të kompensohemi për gjynahet
tona dhe mund të fitojmë virtytin, do të jetë i rrezikuar. Të
gjitha fuqitë shpirtërore që një ditë mund të lulëzojnë si
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rezultat i përpjekjeve tona të vazhdueshme, do të mbeten
të varrosura përgjithmonë.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Mos konsideroni edhe njeriun më të pastër të këtij
komuniteti të sigurt nga ndëshkimi hyjnor, pasi Kur‟ani na thotë
se do të humbasin ata që ndihen të sigurt nga ndëshkimi i
Allahut.
Po kështu, mos bëj më të keqin e njerëzve të dëshpërohet
dhe të humbasë çdo shpresë për mëshirën dhe favoret e Allahut,
sepse Allahu thotë: „Vetëm njerëzit jo besimtarë dëshpërohen prej
mëshirës së Zotit...‟”133
Një herë, Imam Musa Xhaferi (Paqja qoftë mbi të!), i
tha Hisham Hakamit: “Askush nuk do të zotërojë besim të
vërtetë, nëse ka edhe frikë, edhe shpresë. Frika dhe shpresa e një
njeriu të tillë është e bazuar te njohuritë dhe te vetëdija.”134
Të Dërguarit e Allahut dhe udhëheqësit e fesë, të
cilët kanë qenë ndërmjetës midis Allahut dhe njeriut,
gjithmonë i bazuan thirrjet e tyre në kombinimin e frikës
me shpresën. Nga njëra anë, ata u sollën ndjekësve të tyre
lajmin e mirë të lumturisë së përjetshme, në shkëmbim të
bindjes ndaj ligjeve të Allahut dhe, nga ana tjetër, i
133
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Kalimat-i Kisar, Numër 227.
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paralajmëruan ata për pasojat e rebelimit kundër ligjeve të
fesë, përkatësisht ndëshkimin nga Zoti në Botën Tjetër.
Kur‟ani i Lavdishëm, në lidhje me të Dërguarin më
Fisnik, thotë: “Ne të kemi dërguar ty (o Muhamed) vetëm
si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë
njerëzimin për ndëshkimin e Tij, por shumica e njerëzve
nuk ka dijeni për këtë të vërtetë.”135

*****
Duke vënë theksin njëkohësisht mbi frikën dhe
shpresën, Islami heq të gjitha llojet e frikës, të cilat janë larg
ndryshimeve të realitetit të situatës së njeriut. Ajo edhe e
çliron atë nga frika e faktorëve tokësore, edhe çrrënjos nga
qenia e tij të gjitha shpresat e rreme, në mënyrë që ai të
vendosë besimin e tij vetëm në Fuqinë e përjetshme të
Allahut.
Islami na mëson se asnjë nga faktorët që zakonisht
nxit frikën te njeriu, nuk zotëron, në vetvete, aftësinë për të
përftuar dobi apo për të shkaktuar dëm, as nuk ka fuqi për
të zgjeruar ndihmesën. Prandaj nuk ka asnjë arsye që të
frikësohemi prej tyre. Ia vlen të kemi frikë, pasi është
vetëm Fuqia Supreme dhe Gjithënshtruese, Autoriteti
135

Sure “Sebe”, ajeti 28.
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Suprem dhe Sundues i të Cilit i nënshtrohen të gjitha
qeniet, në të gjithë gjithësinë. Është pikërisht Allahu që të
jep dhe të refuzon.
Kur‟ani thotë: “O i Dërguari më Fisnik! Thuaj:
„Kush ju ushqen nga qielli dhe Toka? Kush mundëson të
dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën
nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i
drejton gjërat në gjithë Universin?‟ Ata do të thonë
„Allahu‟. E ti (o Muhamed) thuaj: „Atëherë, përse nuk e
keni frikë Atë?‟”136
Në fillim begatia materiale dhe bekimet janë
përmendur në këtë ajet, pastaj të mirat shpirtërore, pa të
cilat dhuratat materiale do të ishin të pakuptimta dhe të
kota. Ajeti, pastaj vazhdon të përmendë dy nga dukuritë
më të shquara në botën e qenies, jetën dhe vdekjen, të cilat
shërbejnë së bashku, në mënyrë komplekse dhe të
mistershme, për të ilustruar Diturinë e pafundme dhe
Fuqinë e Krijuesit.
Pastaj, pas evokimit të krijimit të të gjitha bekimeve
dhe mistereve të universit, ajeti përmend Kujdestarin dhe
Administratorin e të gjitha qenieve dhe u kujton njerëzve
dritëshkurtër dhe të devijuar se ata duhet të fillojnë të kenë
frikë nga Allahu dhe zemërimi i Tij, pasi ata tashmë e
pranojnë se të gjitha gjërat janë në duart e Tij.
136

Sure “Jûnus”, ajeti 31.
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*****
Ebu Dharr al-Ghifari, bashkëkohës fisnik i të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të
dhe familjarët e tij!), zemra e të cilit u mbush me besim dhe
përkushtim të sinqertë ndaj Zotit, u trondit pas vdekjes së
djalit të tij nga ankthi mbi fatin dhe pasigurinë e tij, nëse ai
ishte bashkuar me të vërtetë me radhët e të bekuarve apo i
është dhënë një vend në mesin e të mallkuarve.
Erdhi pranë varrit të djalit të tij plot ankth dhe
dhimbje, vuri duart mbi varr dhe i tha: “O bir, Allahu ju
përqafoftë me mëshirën e Tij të pafund! Ndërsa ju ishit në këtë
botë, më trajtuat mirë. Tani që u larguat nga kjo botë, unë e
deklaroj veten shumë të kënaqur nga ju. Betohem në Allah, se
vdekja juaj nuk më ka shkaktuar ndonjë hidhërim ose dhimbje,
sepse unë nuk kam nevojë për gjë tjetër, përveç Allahut. Po të
mos ishte çështja e Botës Tjetër dhe e vendbanimit të përjetshëm,
unë do të isha i lumtur që të zija vendin tënd. Është ankthi mbi
fatin tuaj, për të gjithë përjetësinë në Botën Tjetër, që më ndalon
të mbaj zi për ty dhe të pikëllohem me vdekjen tënde. Betohem
për Allahun, se nuk jam duke lotuar nga trishtimi i vdekjes
tënde, por për shkak të fazave nëpër të cilat duhet të kalosh në
Botën Tjetër. Sikur ta dija se çfarë keni thënë dhe atë që ju kanë
thënë pas vdekjes!”
Pastaj u kthye drejt Allahut dhe tha: “O Zot, unë e
çliroj atë nga çfarëdo detyrimi për mua, si babai i tij, që Ju keni
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ngarkuar mbi të, kështu që çlirojeni atë, gjithashtu, nga çdo lloj
detyrimi ndaj Jush në ngarkim të tij. Kjo zemërgjerësi dhe kjo
fisnikëri, ju shkon më mirë Juve, se sa më shkon mua.”137

Shpërbërja e lidhjeve
Një nga vetitë e Ringjalljes, është se ajo sjell
shpërbërjen e të gjitha marrëdhënieve dhe ndikimeve të
ndërsjella që shënojnë rendin e tanishëm të botës. Të gjitha
shkaqet dhe lidhjet do të prishen, në mënyrë që gjërat nuk
do të ndikojnë më te njëra-tjetra dhe krijesat nuk do të jenë
subjekt i ndikimit të njëri-tjetrit. E vetmja marrëdhënie që
mbetet, do të jetë ajo e çdo objekti ose qenieje me Krijuesin.
Të gjitha marrëdhëniet e tjera do të bëhen krejtësisht të
pavlefshme.
Kjo shpërbërje e lidhjeve dhe e marrëdhënieve, në të
vërtetë, do të demonstrojë pavlefshmërinë thelbësore të të
gjitha shkakësive të jashtme. Është vetëm e vërteta e
brendshme e të gjitha gjërave, që do të shfaqet atë ditë.
Nëse të njëjtat shkaqe dhe kushte që ekzistojnë në
botën e jashtëzakonshme do të mbizotëronin në Fushën e
Ringjalljes, gjendja e të gjitha gjërave të krijuara do të
137
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mbeteshin të njëjta, siç është tani dhe asgjëje nuk do t‟i vijë
kurrë fundi, nëse nuk do të transformohej vetë thelbi i saj.
Kur‟ani e përshkruan kështu skenën e Ringjalljes:
“Ah, sikur ta shihnin çastin kur të adhuruarit do t‟i
braktisin adhuruesit e tyre, kur të gjithë do të shohin
dënimin e Allahut, midis tyre do të këputet çdo
lidhje.”138
Kur pasuesit e zotërve mëkatarë të korrupsionit,
fillojnë të dëshpërohen dhe nuk mund të shohin edhe më
të voglën dritëz shprese për shpëtim, të zhytur në mjerimin
e tyre ekstrem, ata drejtohen për të kërkuar ndihmë e atyre
udhëheqësve të rremë, që kishin ndjekur me besim dhe pa
kushte. Por ata do të shkëpusin lidhjet nga pasuesit e tyre
dhe do të largohen prej tyre.
Pastaj ndjekësit do të kuptojnë se të gjitha shkaqet e
kanë humbur fuqinë dhe të gjitha dyert janë të mbyllura.
Ata do të vijnë në vete dhe do të shprehin keqardhje dhe
do të pendohen për humbjen e të gjitha mundësive të
çmuara që kanë pasur, të gjitha mundësitë e mëdha që ata
kishin për zhvillimin shpirtëror dhe përsosmërinë. Ata do
të jenë krejtësisht të dëshpëruar, por pendimi dhe pikëllimi
do të jenë të padobishëm. Nuk ka rrugë të hapur para tyre,
që të shlyejë mëkatet e kaluara, as nuk do të kenë kohë për
t‟u angazhuar në vepra të mira. Ata janë të dënuar të
138

Sure “El Enbijâ”, ajeti 166.
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mbeten përgjithmonë në gropën që i kanë hapur vetes, një
gropë që është mbushur me tortura të mundimshme dhe
ndëshkim.
Hisham Hakami pyeti Imam Sadikun (Paqja qoftë
mbi të!): “A do të shpërndahet fryma, pasi ajo të çlirohet nga
korniza trupore, apo do të mbetet në ekzistencë e pandryshuar?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Po,
shpirti do të mbetet ashtu siç është derisa t‟i fryhet Surit të
ringjalljes. Pastaj të gjitha gjërat do të bëhen të pavlefshme. Nuk
do të mbetet as ndjenja dhe asgjë për t‟u ndier.”139
Pra, kur të gjitha marrëdhëniet e shkakut dhe të
pasojës do të ndërpriten, natyra e brendshme e të gjitha
gjërave do të dalë në shesh. Manifestimi dhe fushat e
padukshme do të bashkohen dhe të gjitha perdet dhe
pengesat që kishin fshehur gjërat nga njëra-tjetra, do të
zhduken. Kur‟ani, në lidhje me këtë, thotë: “Ne ju kemi
ngritur perden e syve, në mënyrë që shikimi yt sot është i
mprehtë.”140
Në Ditën e Kiametit, askush, përveç Allahut, nuk do
të ketë pavarësi apo vullnet.

139
140

“Tabari, Ihtixhaxh”, vëllimi 2, faqe 97.
Sure “Kâf”, ajeti 22.
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Kur‟ani i Shenjtë deklaron: “Është Dita kur askush,
askujt nuk do të mund t‟i ndihmojë asgjë; atë Ditë e tërë
çështja i takon vetëm Vullnetit dhe urdhrit të Allahut.”141
“Atë Ditë, kujt i përket pushteti absolut i kësaj
bote? Allahut, të Vetmit, Ngadhënjimtarit!” (është
përgjigjja).142

Pikëpamjet e dijetarëve
Një pyetje që lind këtu, është: Xhehenemi dhe
Xheneti që na është premtuar tashmë, ekzistojnë, apo këto
sfera të mëshirës dhe të vuajtjeve do të sillen në jetë nga
Vullneti i fuqishëm i Allahut në kohën e Ringjalljes.
Dijetarët myslimanë e kanë diskutuar këtë pyetje
për një kohë të gjatë dhe parashtruan dy pikëpamje. E para
është se Xheneti dhe Xhehenemi nuk ekzistojnë aktualisht.
Sapo gjendjes së tanishme të botës i vjen fundi, është
zëvendësuar nga një rend i ri, Fuqia e pafundme dhe e
përjetshme e Allahut do të krijojë edhe Parajsën, edhe
Ferrin.
Megjithatë, shumica e teologëve deklarojnë, duke
theksuar vendbanimet përkatëse për të dëlirët dhe
141
142

Sure “El Mutaffifîn”, ajeti 19.
Sure “El Gâfir”, ajeti 16.
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mëkatarët, se janë krijuar dhe ekzistojnë tashmë. Ata
citojnë ajete të shumta dhe rrëfenja në mbështetje të këtij
pohimi apo pretendimi.
Është me të vërtetë e nevojshme të marrim
frymëzim nga libri i Kur‟anit dhe nga traditat fetare, në
mënyrë që të zbulojmë të vërtetën e çështjes, e cila është, në
fakt, ajo që shumica e dijetarëve islamë shpallin.
Kur‟ani thotë: “Ruajuni zjarrit i cili është
përgatitur për ndëshkimin e atyre që nuk besojnë.”143
“Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj
dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e Toka dhe
që është përgatitur për të devotshmit.”144
Nga fjala “përgatitur”, ne mund të nxjerrim
kuptimin e “krijuar”. Përveç kësaj, ka tregues të tjerë në
burimet islame, që miratojnë saktësinë e këtij mendimi.
Kur‟ani, në përshkrimin e lartësimit të të Dërguarit
më Fisnik, thotë: “Profeti e pa atë (Xhibrilin) edhe një herë
tjetër, te Sidretul Munteha-ja, ku ndodhet Xheneti i
Strehimit.”145

143

Sure “Âli Imrân”, ajeti 131.
Sure “Âli Imrân”, ajeti 133.
145
Sure “En Nexhm”, ajetet 13-15.
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Nga këto ajete, gjithashtu, mund të thuhet se
Xheneti ekziston.
Nga ajetet e tjera, sado që ajetet krahasojnë tërë
hapësirën e Xhenetit me masën e qiejve e të tokës, mund të
thuhet se Xheneti dhe Xhehenemi janë, në një farë mënyre,
te përfshirë në aspektin e brendshëm të kësaj bote. Në
ditën kur perdja që fsheh dimensionet e brendshme të
gjërave, ngrihet dhe njeriu shikon lirisht të gjithë
panoramën e ekzistencës, ai do të shohë qartë aspektin e
vërtetë të Xhenetit dhe të Xhehenemit, menjëherë para tij.
Sidoqoftë, në rrethanat e tanishme, ato shtrihen
përtej perceptimit tonë. Ne mund të vëzhgojmë tokën dhe
trupat qiellorë me sytë tanë, por vizioni ynë nuk është i
barabartë me perceptimin e natyrës së brendshme të kësaj
bote. Ne nuk mund të depërtojmë në thellësitë e saj. Nëse
do të kishim një mënyrë të ndryshme perceptimi, ne mund
të shihnim dimensionin e brendshëm të kësaj bote.
Një analogji është dhënë me faktin se, edhe pse ne
jemi të rrethuar nga valët e zërit, aftësitë tona normale
dëgjimore nuk mund t‟i kapin ato, nëse nuk kanë ndihmën
e një transmetuesi. Pasi të kemi një marrës, do të jemi të
vetëdijshëm për valët. Pavarësisht kësaj, disa nga
përkrahësit dhe mbështetësit e Allahut kanë qenë në
gjendje të shohin Xhenetin dhe Xhehenemin, ndërsa janë
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ende në këtë botë, me vizionin e tyre perceptues të së
vërtetës.
Rendi i krijuar është aq i gjerë dhe i madhërishëm,
saqë është e pamundur që njeriu të kuptojë të gjitha
dimensionet e tij të shumëllojshme, pavarësisht nga
përparimi i njohurive të tij. Duke qenë kështu, vetë fakti që
ekzistenca e Parajsës dhe e Ferrit ka mbetur deri tani përtej
njohurive të tij të drejtpërdrejta, nuk e lejon atë që të
mohojnë realitetin e tyre, ose ta konsiderojë mohimin e tij
si vendimtar. Është e lehtë të mohosh dhe të kundërshtosh.
Në të vërtetë, shumë njerëz e bëjnë këtë, por nuk mund të
ketë arsye të pranueshme për të mohuar ekzistencën e
botëve të tjera.
A ka qenë i aftë ndonjë personalitet i shquar
shkencor të nxjerrë ide nga burimet e mbledhura të
specializimit të tij dhe të shqyrtojë të gjitha aspektet e
krijimit dhe të arrijë në përfundim, në bazë të
eksperimentimit të saktë, se Xheneti dhe Xhehenemi
përfundimisht nuk ekzistojnë?
A është me të vërtetë e mundur për ndonjërin, qoftë
të bëjë një përpjekje të tillë dhe a është e mundshme që një
pretendim i tillë, të ketë ndonjë bazë shkencore?
Edhe pse njeriu është i angazhuar vazhdimisht në
pushtimin e fushave të reja, ne e dimë se universi është aq i
gjerë, saqë, në qoftë se valët e zërit që rrethojnë globin, në
257

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
shtatë sekonda do të përshkonin të gjithë universin me të
njëjtën shpejtësi, do të nevojiteshin njëqind milionë vjet.
Masa e vetëdijes dhe e njohurive që ne aktualisht
kemi, është produkt i shtimit të njohurive të njeriut me
kalimin e çdo gjenerate. Është mjaft e mundshme që në
oqeanin e madh të botëve gjigante të kozmosit ekzistojnë
struktura që nuk kapen nga vetëdija jonë. Nuk ka asnjë
arsye për të mohuar ekzistencën e tyre absolutisht.
Ajnshtajni ka thënë: “Enigma e madhe e krijimit mbetet
e pazgjidhshme. Ne nuk mund të jemi të sigurt se ajo do të
zgjidhet ndonjëherë. Ajo që ne kemi qenë në gjendje për të lexuar
deri tani në librin e natyrës, na ka mësuar shumë gjëra, por ne e
dimë se, në dallim nga fjalitë që kemi qenë në gjendje t‟i lexojmë
dhe t‟i kuptojmë, ne jemi ende larg nga të qenit në gjendje për të
deshifruar çdo gjë. A është vërtetë një deshifrim i tillë i
mundshëm?”146
Duke marrë parasysh gjithë këtë, mohimit kategorik
të ekzistencës aktuale, si të Parajsës dhe të Ferrit, i mungon
arsyetimi logjik.
Përveç kësaj, sapo qilimi i kohës të mbështillet dhe
vetë lëvizja do të marrë fund, marrëdhëniet e përkohshme
që janë lejuar të vendosen “para” dhe “pas”, nuk do të
ekzistojnë më.
146
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Mësimi 15

SHPAGIMI PËR MËKATET TONA

Ashtu siç mund të shërohen sëmundjet e shumta
trupore, ashtu mund të shërohet edhe shpirti nga vuajtjet e
tij. Islami ka vënë rrugën e shërimit, me thirrjen që i bën
njeriut për pendim, duke e këshilluar t‟i kthehet
devotshmërisë, virtytit dhe lumturisë së vërtetë. Ai i
premton, në këmbim, favoret dhe mëshirën e Allahut.
Të Dërguarit e Allahut, jeta krenare e të cilëve nuk
është prekur nga ndonjë element i gjynahut, do t‟i ftojë
gjithmonë mëkatarët t‟i kërkojnë falje Allahut dhe do t‟i
nxisë të shpresojnë në mëshirën e Tij, pasi mirësia dhe
dhembshuria e Allahut ndaj shërbëtorëve të Tij besimtarë,
janë të tilla, saqë Ai kurrë nuk do t‟i braktisë ata në gropën
e errët të mosbindjes dhe të gjynaheve. Përkundrazi, i fton
të gjithë njerëzit të rikthehen tek Ai. Kjo varet nga ne, nëse
i përgjigjemi thirrjes së Tij. Në këtë mënyrë punojmë për të
arritur shpëtimin tonë.
Pranimi i pendimit nga Allahu, tregon se njeriu e
meriton të pranojë mëshirën e Allahut. Kjo meritë bën që
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dyert e faljes të mbeten të hapura para mëkatarëve. Ata
kanë mundësinë për të shprehur pendesën dhe turpin
përpara Allahut, mbi të kaluarën e tyre të errët dhe të
braktisin e të përpiqen për të shpaguar për veprat e këqija
që kanë kryer. Nëse ata e bëjnë këtë, të gjitha fatkeqësitë e
tyre do të shndërrohen në mirësi dhe errësira në dritë.
Kështu, kur pendestarët përgatiten për t‟iu bindur
urdhrave hyjnore dhe fillojnë të pastrojnë shpirtrat e tyre,
faqet e nxira të gjynaheve fshihen nga regjistri i bëmave të
tyre dhe mbeten vetëm faqet e arta të virtytit dhe të
mirësisë. Ky është kuptimi i Fjalëve të Allahut: “Pastaj
Allahu do të shndërrojë veprat e tyre të liga në vepra të
mira, sepse Ai është Mëshirues dhe fal shumë.”147
Të humbasësh shpresën për falje dhe pastrimin e
shpirtit, të kesh ndërgjegjësim të vazhdueshëm për
gjynahet dhe ligësitë, është një dhimbje torturuese, që është
plot rrezik si për personin që kryen mëkate, ashtu edhe për
shoqërinë ku ai jeton.
Mesazhi i pendimit është një faktor i rëndësishëm
në pastrimin e shpirtit dhe në përgatitjen e njeriut për
pjesën tjetër të jetës së tij. Sikur premtimi për pendim të
mos u jepej mëkatarëve, sikur ata të mos kishin shpresën
më të vogël të shpëtimit, asnjë mëkatar nuk do të fillonte të
147

Sure “El Furkân”, ajeti 70.
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mendonte për të reformuar veten ndonjëherë gjatë jetës së
tij. Vërtet, të dhënat për veprat që ka kryer, do të nxihen
më tepër dita-ditës dhe ai do të kryejë lirisht korrupsion,
ligësi dhe mëkate, deri në fund të jetës së tij.
Kur një besimtar, në Njëshmërinë e Allahut, kryen
një mëkat, ai lë një gjurmë të errët në shpirtin e tij, pasi,
ndërsa mëkaton, ai harron se Allahu i Plotfuqishëm është
duke e vëzhguar, me Shkëlqimin dhe Madhështinë e Tij të
pafund dhe në këtë mënyrë, ai shkëputet prej Tij. Por, duke
sjellë përsëri në mend Allahun, ai rikthehet në Vetëdijen e
Tij, me besimin se asgjë nuk mund të bëhet pengesë për të
mirat që Allahu urdhëron. Dera e mëshirës së Allahut
është gjithmonë e hapur për shërbëtorët e Tij dhe ai nxiton
për të marrë faljen e Allahut.

*****
Çdo njeri që ka interes për mirëqenien e tij të
përjetshme, menjëherë do të ndiejë barrën e mosbindjes
dhe të ndotjes që peshon rëndë mbi të, sa herë që ai i lejon
vetes të tërhiqet nga pasionet dhe injoranca drejt humnerës
së mëkatit dhe rebelimit kundër urdhrit të Shenjtë. Ai,
menjëherë do të nxitojnë të kërkojë faljen e Allahut dhe do
t‟i lutet Atij për mëshirën dhe faljen e Tij. Imam Sexhadi
(Paqja qoftë mbi të!), në namazin e Abu Hamzas, i është
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drejtuar Allahut: “O Zot, kur unë u tërhoqa pas gjynaheve
duke mos u bindur, nuk mëkatova për të mohuar sundimin Tënd,
as nuk kam vepruar në këtë mënyrë, sepse i mora lehtë urdhrat e
Tua. Unë nuk e mohoj rëndësinë e ndëshkimit Tënd e as nuk
nënvleftësoj kërcënimin Tënd për dënim! Mëkati u shfaq para
meje, shpirti im epshor më mashtroi mua dhe pasioni mbizotëroi
dhe fitoi mbi mua.”
Por në qoftë se një person e zhyt veten në vorbullën
e mëkateve të shumta, pa ndonjë njohuri të shëmtisë të asaj
që ai është duke kryer, duke përparuar me vendosmëri në
rrugën e korrupsionit, derisa ta pushtojnë mundimet e
vdekjes, kjo do të thotë se ai është krejtësisht i
pavëmendshëm për pasojat e veprimeve të tij. Çdo pendim
i vonuar, nga ana e tij, nuk do të pranohet.
Është e qartë se, kur një mëkatar vjen në prag të
vdekjes dhe perdet janë hequr nga sytë e tij, në mënyrë të
tillë që Bota e Përtejme shfaqet para syve të tij, atij do t‟i
vijë keq për veprat e këqija që ka bërë. Gjendja e tij do të
jetë e krahasueshme me atë të një krimineli të dënuar, i cili,
më në fund, pendohet për krimin që ka kryer, kur sytë
ndeshin me trekëmbëshin që e pret. Një keqardhje e tillë, e
padobishme, nuk mund të konsiderohet si një virtyt apo
shkak për krenari. Kjo nuk shënon reformim shpirtëror
dhe nuk është një formë e pranueshme e pendimit.
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Kur‟ani Fisnik thotë qartë: “Nuk pranohet pendimi
i atyre që vazhdimisht bëjnë të këqija e, kur u afrohet
vdekja, atëherë thonë: „Unë tani me të vërtetë po
pendohem‟. Pendimi i një njeriu të tillë nuk do të
pranohet.”148
Një herë, dikush, në prani të Prijësit të besimtarëve,
Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), në mënyrë të
menjëhershme dhe i shkujdesur, tha: “Unë kërkoj faljen e
Allahut.”
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Vajtoftë nëna
jote për ty! A e dini se çfarë do të thotë të kërkosh faljen e
Allahut? Të kërkuarit falje Zotit është pozitë e atyre të rangut të
lartë. Kjo duket se është vetëm një fjalë, por përfshin gjashtë
aspekte. Aspekti i parë është keqardhja për atë që është bërë; I dyti
është vendosmëria e fortë për të braktisur gjynahet në të
ardhmen; I treti është rikthimi te të tjerët, i çfarëdo të drejte që
mund t‟u keni uzurpuar, në mënyrë të tillë që, kur të takoni
Krijuesin tuaj, ata nuk do të kenë asnjë pretendim ndaj jush;
Aspekti i katërt është që ju të kryeni çfarëdo akti të detyrueshëm
të adhurimit që mund të keni lënë pas dore; Aspekti i pestë është
që ju të pastroni me lot keqardhjeje çdo grimë që është rritur në
trupin tuaj në mënyrë të paligjshme, ndërsa ju po mëkatonit; dhe
i gjashti është se ashtu si ju shijuat kënaqësinë e mëkatit dhe të
mosbindjes, tani shijoni vështirësitë dhe ashpërsinë e adhurimit
dhe të bindjes. Vetëm kur të keni përfunduar të gjitha këto
148
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gjashtë aspekte, mund të thoni: „Unë kërkoj falje prej
Allahut.‟”149
Kur‟ani, në lidhje me pendimin e fajdexhinjve, thotë:
“Nëse nuk e bëni këtë, (të hiqni dorë nga kamata)
atëherë ju është shpallur luftë nga Allahu dhe i Dërguari
i Tij. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali fillestar.
Në këtë mënyrë, nuk dëmtoni askënd e as nuk
dëmtoheni vetë. Nëse e dini se borxhliu është ngushtë,
shtyjani afatin (e shlyerjes së borxhit), derisa ta
përmirësojë gjendjen. Por është më mirë për ju që t‟ia
falni borxhin në emër të lëmoshës, veç sikur ta dinit.”150
Kur‟ani shpall që pendimi i fajdexhiut të jetë një
pendim i vërtetë, duhet të heqë dorë nga interesi apo
kamata që i takon dhe kërkon vetëm shumën fillestare, pa
kamatë. Në një rast të tillë, as nuk do t‟i bëjë padrejtësi
ndonjërit dhe as nuk do t‟i bëjë dëm vetes.
Më pas, Kur‟ani shton se është më mirë për
huadhënësin të japë një afat për huamarrësin, duke i
mundësuar atij të gjejë paratë e nevojshme për shlyerjen e
borxhit. Nëse huadhënësi fal borxhin, kjo do të jetë akoma
më mirë. Arsyeja për këtë është se përgjithësisht, nevoja
urgjente i detyron njerëzit të marrin borxh. Ky akt i heqjes
149
150

Nahxhul Balagha, ed. Subhi Salih, faqe 549.
Sure “El Bekare”, ajetet 279-280.
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dorë do të ketë efektin e zbutjes për zemrën që është bërë e
pamëshirshme dhe e ashpër nga praktika e kamatës.
Përveç kësaj, fyerja dhe urrejtja që është mbledhur te
huamarrësit, do të shndërrohet në simpati dhe miratim.
Dashuria, në këtë mënyrë, do të zëvendësojë armiqësinë.

Përparësitë e pendimit
Të rrëfesh për mëkatet e dikujt, të pendohesh dhe të
kërkosh faljen e Allahut, jo vetëm që nuk ul vlerat e një
personi në sytë e Allahut, por rrit reputacionin e tij tek Ai.
Ajo pastron shpirtin e tij nga njollat e errëta të mëkatit dhe
i mundëson atij, me ndihmën e Allahut, të shlyejë gabimet
e tij të kaluara dhe të fillojë të fitojë virtytin dhe të marrë
rolin për të cilën është krijuar. Sapo një besimtar inteligjent,
në unitetin e Allahut, bëhet i vetëdijshëm për terrin e
mëkatit brenda qenies së tij, do të fillojë të kërkojë një
mënyrë për të ndrequr gjërat. E ku tjetër mund të drejtohet
për ndihmë, nëse nuk i drejtohet burimit të gjithë mëshirës
dhe mirësisë?
Kur‟ani thotë: “Të virtytshëm janë ata që, kur
bëjnë vepra të pahijshme ose i bëjnë dëm vetes, e
kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjynahet e tyre
(Askush përveç Allahut nuk i fal gjynahet.) dhe nuk

265

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
ngulmojnë me vetëdije në gabimet që kanë bërë, pasi
janë të vetëdijshëm për shëmtinë e mosbindjes.”151
Kur‟ani e përshkruan kështu të penduarin e vërtetë
që është mbështjellë me mirësinë dhe faljen e Allahut:
“Allahu pranon pendimin e atyre që kanë bërë gjynahe
duke mos ditur dhe që kur e kuptojnë shëmtinë e
veprimit, me të shpejt i drejtohen Atij të penduar.”152
Kur‟ani, në mënyrë të ngjashme, i udhëzon ata që
janë të shqetësuar për shpëtimin e tyre, të kthjellojnë
mendjen, duke u kthyer tek Allahu, të penduar dhe duke
reformuar sjelljen.
“Të gjithë ju o besimtarë, kthehuni tek Allahu të
penduar, në shpresën për të arritur suksesin dhe
shpëtimin.”153
Është e rëndësishme që, sa herë njeriu bie në gropën
e mëkateve, menjëherë duhet të ndihet i ndotur nga
veprimi i tij i rebelimit ndaj Zotit dhe duhet të lëvizë për të
parandaluar njollosjen e shpirtit me përsëritjen e mëkatit,
duke marrë kështu vulën e mallkimit e të humbjes së plotë.
Duke perceptuar shëmtinë e veprave të tij, mëkatari
fillon menjëherë të vajtojë dhe t‟i përgjërohet Allahut për
151
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falje. Pendimi i vërtetë mund të bëhet vetëm duke iu
adresuar Allahut, duke u përpjekur për të ecur përpara
vazhdimisht në rrugën e dijes dhe të besimit dhe duke
kompensuar gabimet e së kaluarës.
Allahu i urdhëron robtë e Tij që të angazhohen në
një pendim të sinqertë dhe të heqin dorë përfundimisht
nga gjynahet, në mënyrë që të zhdukin efektet
shkatërruese të mëkatimit. Vetëm kështu mund të
pastrojnë vërtet veten nga veprat e këqija, nëpërmjet një
pendimi dhe keqardhjeje të plotë që ka zënë vend në
zemrën e tij, duke e shëruar atë. Çdo kërkim falje që i
mungon ky vullnet, është thjesht fjalë.
Ky është urdhri i Allahut: “O ju, që keni besuar!
Kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqertë, që Zoti
juaj t‟jua shlyejë gabimet e t‟ju shpjerë në kopshte...”154
Traditat miratojnë për ne se një pendim i sinqertë
është ai që përfshin vendosmërinë e qëndrueshme për të
mos rifilluar veprat që përbëjnë gjynahe.

*****

154

Sure “Et Tahrîm”, ajeti 8.
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
konsideron shmangien e ndotjes nga gjynahet një faktor të
rëndësishëm në arritjen e fisnikërisë dhe të dinjitetit e
karakterit. Ai ka thënë: “Kushdo që pretendon fisnikëri dhe
dinjitet për personalitetin e tij, nuk duhet ta poshtërojë atë me
vese dhe gjynahe.” 155
Njeriu është i ekspozuar vazhdimisht në jetën e
kësaj bote ndaj rrezikut të gjynaheve, prandaj duhet të jetë
gjithmonë i kujdesshëm, që të mos i afrohet asaj zone të
ndaluar. Në të njëjtën kohë, sa më e madhe të bëhet
pjesëmarrja e tij në besim, aq më fisnike dhe më të pastra
do të bëhen veprat e tij.
Tani është koha që të kërkojmë shërim për mëkatet
dhe të shlyejmë keqbërjet e kaluara. Ne nuk mund të
presim, pasi mundësia e pendimit mund të na ikë.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
na paralajmëron: “O shërbëtorë të Zotit, tani bëhuni gati për të
punuar mirë. Pasi gjuha nuk ka asnjë pengesë, trupi juaj është i
shëndoshë dhe gjymtyrët tuaja të bindura. Fusha e veprimit është
e hapur për të gjithë ju.”156
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në mënyrë të
ngjashme, ka thënë: “Jeta e njeriut nuk përbën më shumë se një
155
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moment. Ajo që ka kaluar, tani është joekzistente. Ju nuk ndieni
kënaqësitë apo dhimbjet e saj. Sa për atë që është ende në pritje
për të ardhur, ju nuk e dini se çfarë është.
Kapitali i vërtetë dhe i çmuar i jetës suaj janë ato pak
nevoja më urgjente që ju aktualisht gëzoni. Zotëroni, atëherë,
shpirtin tuaj dhe përpiquni të shpengoni veten dhe të arrini
shpëtimin. Bëhuni i patundur me qëndrueshmërinë e
rigorozitetin e adhurimit të Allahut dhe bindjes ndaj urdhrave të
Tij. Ruani veten prej ndotjes nga gjynahet dhe mosbindjes ndaj
Allahut.”157
I Dërguari më fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë:
“O shërbëtorë të Zotit, ju jeni si të sëmurët dhe Krijuesi i
gjithësisë është si një mjek. Interesi dhe mirëqenia e të sëmurit
qëndron në ato gjëra që mjeku bën në përputhje me njohuritë e
tij, jo në ato gjëra që i sëmuri dëshiron. Dorëzohuni urdhrave të
Zotit, në mënyrë që të bashkoheni me radhët e të shpëtuarve.” 158
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Frenojeni
shpirtin tuaj nga ajo që e dëmton atë, para se ta mposhtë vdekja.
Përpiquni ta mbani shpirtin tuaj të lirë, në të njëjtën mënyrë si
përpiqeni të fitoni jetesën, pasi shpirti është peng i veprave tuaja
dhe vetëm përpjekjet tuaja mund ta çlirojnë atë.”159
157
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Kontrolloni shpirtin tuaj rebelues dhe mëkatar, duke
hequr dorë nga zakoni i mëkatit. Detyrojeni atë t‟i bindet Allahut
dhe impononi mbi të barrën e kompensimit për shkeljet. Pastaj
stoliseni me virtyte morale dhe shpirtërore, duke e mbajtur larg
ndotjes nga gjynahet.”160
Ne duhet t‟i përgjërohemi Allahut, të mos na trajtojë
në përputhje me drejtësinë e Tij, por në përputhje me
mirësinë dhe mëshirën e Tij, sepse, po të kishte tërhequr
nga ne favoret dhe faljen e Tij, ne kurrë nuk do të arrinim
shpëtimin dhe lumturinë.
Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) iu drejtua Allahut
në këtë mënyrë: “O Zot, nëse dëshiron, na fal për shkak të
mirësisë Tënde dhe, në qoftë se dëshiron, na dëno në bazë të
drejtësisë Tënde. Pastaj na trego përkrahjen dhe miratimin Tënd,
na përfshi në faljen Tënde dhe na mbaj të sigurt në strehën
Tënde, nga të gjitha vuajtjet dhe mundimet. Ti e di mirë se ne
nuk mund ta durojmë drejtësinë Tënde apo të durojmë dënimin
që meritojmë. Askush nuk mund të arrijë shpëtimin veçse përmes
faljes dhe bujarisë Tënde.
Kur ne mëkatuam kundër Teje, shejtani u gëzua. Tani që
ne kemi ndërprerë lidhjet me të dhe u kthyem drejt Teje, mos na
braktis dhe as mos na përzë.”161

160
161

“Ghurar el Hikam”, Predikimi 407.
“Sahifa-ji Sajjadiya”, faqe 123.
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Mësimi 16

SITUATA E NJERIUT NË PERIUDHËN
E NDËRMJETME

Ekzistenca e tanishme e një periudhe të ndërmjetme
dhe e vendeve të ndara për të virtytshmit dhe për të
pabesët e viciozët është një besim i bazuar fetar. Nuk ka
dyshim se, pas vdekjes, shpirtrat e njerëzve, elementi i
vetëm brenda tyre, që është me të vërtetë thelbësor, është
transferuar në hapësirën e madhe të botës jomateriale.
Ashtu si shpirti shfaqet në trupin dhe formën
materiale të njeriut, pasi i është formëzuar përfundimi,
shpirti ruan lidhjen e tij pas trupit, për aq kohë sa trupi
ruan fuqinë për një lidhje harmonike me shpirtin. Sapo kjo
aftësi humbet, si rezultat i faktorëve të jashtëm, fryma
ndahet nga trupi dhe ndjek ekzistencën e saj në një mënyrë
të ndryshme dhe në kushte të tjera.
Ajo që ne kuptojmë me këtë rend, është koha e
ndërmjetme, faza e parë e arritur nga njeriu, pas emigrimit
të tij nga bota. Ai bën një pushim atje, gjatë udhëtimit të tij
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për të takuar Allahun. Ai hyn në këtë zonë me veçoritë e tij
të veçanta dhe qëndron atje deri në ardhjen e Ringjalljes.
Pastaj, një ndryshim i mëtejshëm sjell transformimin
e mbretërisë së ndërmjetme dhe njeriu hyn në fushën e
Ringjalljes, në fazën tjetër të udhëtimit të tij drejt Allahut.
Një kufi që ndan dy gjëra, quhet Barzakh, në gjuhën
arabe. Atje, shpirti është i çliruar nga vargonjtë e trupit
material.
Shpirti nuk është më i shqetësuar nga pasioni dhe
instinkti dhe falë mungesës së kohës dhe hapësirës,
horizontet e vizionit të njeriut janë zgjeruar shumë. Në të
njëjtën mënyrë siç nuk është çështje kohe apo hapësire në
botën e ëndrrave, në kohën e ndërmjetme, gjithashtu,
njeriu mund të vëzhgojë dhe të shqyrtojë çdo gjë në një çast
të vetëm.
Kur‟ani thotë: “Koha e ndërmjetme shtrihet nga
tani deri në kohën e Ringjalljes.”162
Në të njëjtën lidhje, Kur‟ani përshkruan gjendjen e
dëshmorëve pas vdekjes: “Kurrsesi mos i quani të vdekur
ata që janë vrarë në Rrugën e Allahut. Jo, janë të gjallë,
duke u ushqyer te Zoti i tyre.”163
162
163

Sure “El Mu‟minûn”, ajeti 100.
Sure “Âli Imrân”, ajeti 169.
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Ajeti i referohet, natyrisht, gatishmërisë për të
mbrojtur shenjtërinë e Islamit dhe të Kur‟anit, në saje të
virtytit të rezistencës heroike ndaj jobesimtarëve dhe
ateistëve, deri në martirizim. Kjo është shkalla më e lartë
që mund të arrijë besimtari: dëshirën për të sakrifikuar
veten për hir të qëllimeve të tij të dëlira, duke iu bashkuar,
në këtë mënyrë, karvanit të dëshmorëve.
Ai e konsideron si një detyrë të madhe ruajtjen e
fesë së Zotit dhe përpjekjen për zbatimin e urdhrave të
Kur‟anit. Për këtë arsye, ai bën përpjekje të mëdha për të
pasur sigurinë dhe mbijetesën e fesë së Allahut. Një
mbrojtës i tillë i besimit të vërtetë duhet domosdoshmërish
të fillojë të pastrojë veten, duke iu shmangur të gjitha
llojeve të ndotjes nga gjynahet dhe mosbindjes ndaj
Allahut.
Vetëm atëherë ai do t‟i rikthejë shpirtit të tij besimin
më të lartë që i është ofruar nga Allahu, Zotit të tij të
vërtetë, ndërsa është duke luftuar për hir të fesë së Tij. Ai,
më pas, do të marrë shpërblimin e Jetës së Përjetshme në
shoqërinë e elitës së zgjedhur të Zotit.
Kur‟ani thotë: “Në të vërtetë, Allahu ka blerë nga
besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të
Xhenetit. Ata luftojnë në Rrugën e Allahut, vrasin dhe
vriten. (Ky është) premtimi i Tij i vërtetë në Teurat,
Ungjill dhe Kur‟an. E kush i përmbahet besëlidhjes më
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fort se Allahu? Andaj, gëzojuni kësaj shitjeje! Kjo është
fitorja madhështore.”164
Kur‟ani, gjithashtu, tërheq vëmendjen për dënimin
që pësojnë ata që janë destinuar për në Xhehenem: “Me të
vërtetë, Xhehnemi i ka përfshirë tashmë mohuesit.”165
Pas vdekjes, shpirtrat e të virtytshmëve do të
gëzohen të çliruar nga kafazi i ngushtë i kësaj bote. Ata do
të kënaqen me aftësinë e tyre për të bredhur lirisht nëpër
pafundësi. Jeta në planin tokësor është e shqetësuar vetëm
me sasi të kufizuara të materies, që është e dukshme në
sipërfaqen e tokës.
Në të kundërt, shpirtrat e të virtytshmëve nuk
njohin asnjë kufi të hapësirës dhe të kohës, ndërsa
vazhdojnë ngjitjen e tyre. Secili, në përputhje me rangun e
tij, përparon me gëzim për në stacionin dhe shkallën e tij të
veçantë dhe kudo ka qasje pa pengesa. Sytë e të bekuarve
dëshmojnë për burime të pastra të bukurisë së përjetshme,
që duke e krahasuar me bukuritë e kësaj bote, janë të
papërfillshme dhe të parëndësishme.
Shpirti nuk është më subjekt i kufijve të imponuara
mbi të, nga një trup i lodhur e i rëndë. Ai nuk shoqërohet
me pamjen dërrmuese të vuajtjeve të moshës së vjetër.
164
165

Sure “Et Teube”, ajeti 111.
Sure “Et Teube”, ajeti 49.
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Asgjë nuk ekziston këtu për robtë e drejtë të
Allahut, përveç hijeshisë, shkëlqimit të dritës, dashurisë,
familjaritetit, dashurisë dhe miqësisë së pastër e të sinqertë
me pasuesit dhe miqtë e Allahut.
Kur‟ani u premton atyre që i janë bindur urdhrit të
Shenjtë, parimin e tyre udhëheqës, që do të gëzojnë në këtë
botë, në shoqërinë e elitës së zgjedhur të Allahut.
Shoqëria e atyre që Zoti u ka dhuruar të mirat e Tij
në masë të plotë, është me të vërtetë një burim i madh
krenarie për të virtytshmit.
Ky është premtimi që jepet në Kur‟an: “Ata që i
binden urdhrave të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, do të
ringjallen së bashku me të, dhe do të shijojnë shoqërinë
e atyre që Allahu u ka dhuruar mirësi dhe dhunti në
masë të plotë, Profetët, të devotshmit e sinqertë, martirët
dhe të drejtët. Çfarë miq fisnikë dhe të çmuar janë
ata!”166
Natyrisht, duhet thënë se, duke shijuar shoqërinë e
elitës së zgjedhur të Allahut, nuk do të thotë të barazohesh
me ata, për sa i përket nivelit shpirtëror dhe cilësive.
Ndërsa duke qenë në lidhje të ngushtë me ta, i virtytshmi
do të gëzojë të mirat dhe bekimet e Allahut në një masë
përpjesëtimore me shkallën dhe gradën e afërsisë me
166

Sure “En Nisâ”, ajeti 64.
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Zotin. Jo të gjithë do të gëzojnë pjesë të barabartë, ashtu si
jo të gjithë arrijnë të njëjtën shkallë të ngritjes.

*****
Një nga bashkëkohësit e Imam Sadikut (Paqja qoftë
mbi të!), lidhur me këtë çështje, një herë i bëri këtë pyetje
atij: “O pasardhës të të Dërguarit të Allahut! Kur besimtari i
vërtetë është në prag të vdekjes, a është i hidhëruar nga marrja e
shpirtit?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Kurrë!
Kur lajmëtari i vdekjes vjen për të marrë shpirtin e tij, ai është i
shqetësuar si fillim. Por pastaj engjëlli e ngushëllon dhe i thotë:
„O mik i Allahut, mos u pikëllo. Unë betohem në Zotin që ka
dërguar Muhamedin si të Dërguarin e Tij, se ne do të të
trajtojmë me më shumë mirësi dhe butësi se ati yt. Hapi sytë dhe
na shiko ne.‟
Pastaj i Dërguari i Zotit dhe udhëheqësit e tjerë të fesë do
të paraqiten para tij dhe engjëlli të cilit i është besuar detyra e
marrjes së shpirtit të tij, do t‟i thotë: „Ky është Profeti dhe këta
janë udhëheqësit e fesë, të cilët do të jenë miqtë dhe shokët e tu.‟
Ai më pas do t‟i hapë sytë pjesërisht dhe do të dëgjojë
Allahun, duke i thënë: „O njeri që ke gjetur qetësinë nën
mbrojtjen e Muhamedit dhe familjes së tij të dëlirë, tani kthehu te
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Zoti yt. Ti ke pranuar si të vërtetë autoritetin e imamëve dhe për
shkak të kësaj, tani je i lumtur. Të jesh i sigurt që ke fituar edhe
kënaqësinë e Zotit tënd. Eja tani dhe bëhu shoku i elitës Sime të
zgjedhur dhe kalo në banesën që është gati për ty, në Xhenetin e
përjetshëm.‟
Asgjë nuk mund të jetë më e dëshirueshme për besimtarin
në atë moment se sa shpirti i tij të fluturojë dhe të marrë gjithçka
që i është premtuar.”167

Gjendja e dhimbshme e të shthururve dhe e të
ligjve
Shpirtrat e të shthururve janë të mbërthyer nga një
errësirë e tmerrshme dhe nga trishtimi. Të kapluar nga
mjerimi dhe fatkeqësitë, ata vajtojnë jetën e tyre plot
mëkate. Duke kuptuar se as të afërmit e tyre, as pasuria
materiale që mblodhën, nuk mund të bëjnë asgjë për ta, ata
torturojnë veten në mjerimin e tyre të plotë.
Akoma më e tmerrshme se fati i tyre është ai i
tiranëve mizorë, vicioz dhe arrogantë. Psherëtimat dhe
vajtimet e viktimave dhe të të shtypurve janë si kama të
shumta të ngulura në zemrën e tyre. Hija e atyre që u kanë
bërë padrejtësi, i sulmon pa mëshirë, duke i ndëshkuar,
167

“Furu el Kaf”, vëllimi 3, faqe 127-128.
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duke i qortuar vazhdimisht dhe duke shtuar pa ndalur
dhimbjet dhe mjerimin e tyre.
Vizioni i këtyre spektakleve të terrorit është si flakë
torturuese, që shkatërron zemrën e kriminelit.
Kur‟ani e përshkruan fatin katastrofik të tiranëve
agresivë në këtë mënyrë: “Ata do të çohen para Zjarrit në
mëngjes dhe mbrëmje (në jetën e varrit) e, kur të arrijë
Ora (e Kiametit), do të thuhet: „Hidhni ithtarët e Faraonit
në dënimin më të rëndë!‟”168
Ata do të kujtojnë qartësisht paralajmërimet e
përsëritura të Profetëve dhe të njerëzve të fesë, të cilët u
treguan atyre për fatkeqësitë që i presin. Ata do të fillojnë
të fajësojnë veten për moszbatimin e urdhrave të Profetëve
dhe mos marrjen parasysh të këshillave të tyre
dashamirëse, pasi, nëse do të kishin vepruar kështu, ata
nuk do të përfshiheshin në zjarrin e përhumbjes.
Në rrjedhën e Betejës së Bedrit, disa nga
udhëheqësit e kurejshëve u vranë dhe trupat e tyre u
hodhën në një gropë. Pas fitores së ushtrisë myslimane, i
Dërguari më fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), u përkul në anë të
greminës dhe iu drejtua në këtë mënyrë: “Ne kemi arritur

168

Sure “El Gâfir”, ajeti 46.
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gjithçka që Allahu na ka premtuar. A jeni tani të bindur për të
vërtetën e premtimeve të Zotit?”
Pastaj, disa nga shokët thanë: “O i Dërguari i Zotit, ju
po bisedoni me të pajetët, me trupat që janë hedhur në gropë. A
kuptojnë gjë nga ato që thoni?”
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi
të dhe mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Ata dëgjojnë më mirë se
ju.”169
Një nga shokët e Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut
(Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Një herë u largova nga Kufa në
shoqërinë e Imamit. Ai u ndal te varrezat, në Uadi al-Salam,
duke qëndruar atje, si dikush që do të drejtonte një mbledhje. Unë
mbeta në këmbë me Imamin, derisa u lodha dhe u ula. Kaloi një
kohë e gjatë përsëri. Unë u lodha së ndenjuri. Kështu që u ngrita
përsëri dhe mbeta në këmbë, derisa sërish u lodha dhe u ula. Së
fundi, u çova edhe një herë dhe iu drejtova Udhëheqësit të
besimtarëve: „Jam i shqetësuar për ty, që po qëndron kaq gjatë në
këmbë. Pushoni pak.‟
Pastaj, shtrova mantelin në tokë, që Imami të ulej mbi të.
Ai tha: „O, Haba! Unë po qëndroj për të biseduar me besimtarët.‟
Pastaj e pyeta: „Po ata, a po bisedojnë me njëri-tjetrin?‟

169

“Bihar al Anuar”, vëllimi 9, faqe 346.
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„Po, - u përgjigj ai. „Pasi perdja të ngrihet, ju do t‟i shihni
ata të mbledhur në grupe duke biseduar me njëri-tjetrin.‟
Unë i thashë: „A jeni duke folur me trupin apo me
shpirtin e tyre?‟
„Me Shpirtin e tyre, - u përgjigj ai.‟”170
Nga kjo rrëfenjë mund të themi se shpirti nuk i ka
ndërprerë plotësisht marrëdhëniet me trupin. Është e
vërtetë se, pas vdekjes, ndërpritet lidhja midis shpirtit dhe
trupit. Shpirti shkon në një mbretëri tjetër. Megjithatë, për
shkak të bashkimit që ekzistonte midis tyre në këtë botë,
disa lidhje të dobëta vazhdojnë, në formën e një tërheqjeje
të veçantë. Për shkak të kësaj prirjeje dhe të qenit të
bashkuar më parë me trupin, shpirti është i orientuar drejt
trupit të pajetë, krejt ndryshe nga sa i orientohet ndonjë
gjëje tjetër.
Islami ka përcaktuar udhëzime të veçanta, në lidhje
me trupin pas vdekjes. Arsyeja është prirja e vazhdueshme
dhe tërheqja e shpirtit me trupin dhe sprovat dhe trazirat e
përballjes së shpirtit në zonën e panjohur të Barzakhut, të
drejtuar nga parime dhe kritere të reja.
Në fazën e ndërmjetme, njerëzit takohen me njëritjetrin në forma trupore të veçanta për atë fushë. Të dëlirët
170

“El Kafi”, vëllimi 3, faqe 242.
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dhe të virtytshmit, do të mblidhen bashkë në grupe të
përcaktuara në bazë të shkallës dhe nivelit të tyre
shpirtëror. Jobesimtarët dhe mëkatarët, gjithashtu, e gjejnë
veten në shoqërinë e njëri-tjetrit. Marrëveshjet dhe lidhjet e
të devotshmeve me njëri-tjetrin janë të bazuara në
familjaritet, intimitet dhe dashuri të pastër e të sinqertë. Në
këtë mënyrë e presin fazën e Parajsës. Në të kundërt,
marrëdhëniet e mohuesve me njëri-tjetrin, në mënyrë të
pashmangshme, do t‟i ngjajnë disi Xhehenemit: armiqësia e
ndërsjellë, neveria dhe zilia mbizotërojnë mes tyre.
Është e qartë se, përderisa të gjitha gjërat do të
përcaktohen në periudhën e ndërmjetme nga ligjet e
veçanta dhe kriteret që mbizotërojnë atje, shoqëria dhe
biseda e të bekuarve dhe të mallkuarve, si dhe të shijuarit e
bujarisë hyjnore nga të parët dhe përvoja e ndëshkimit nga
të dytët, gjithashtu, do të dallohet me karakteristikat e asaj
fushe.
Edhe pse trupat e njerëzve, në periudhën e
ndërmjetme, do t‟i ngjajnë në përgjithësi formës trupore që
kanë pasur në këtë botë, dallime të veçanta do të jenë të
dukshme, sepse çdo cilësi do të marrë një formë të jashtme,
në përshtatjeje me natyrën e saj të brendshme. Kështu,
drita shpirtërore ose errësira që gjendet brenda individëve,
do të bëhet qartësisht e dukshme në fytyrat e tyre.
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Ibrahim Isaku rrëfen dialogun me Imam Sadikun
(Paqja qoftë mbi të!). Ai e pyeti: “Ku janë shpirtrat e
besimtarëve?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj:
“Shpirtrat e besimtarëve janë strehuar në Xhenet dhe u është
dhënë për të ngrënë dhe për të pirë. Ata e shohin, vizitojnë njëritjetrin dhe thonë: „O Zot, përmbusheni premtimin Tuaj, duke na
sjellë ringjalljen.‟”
Ibrahimi e pyeti më tej: “Ku janë shpirtrat e
mohuesve?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Vendi i
tyre është në zjarr, ku janë të detyruar të hanë ushqimin e zjarrit
dhe të pinë pijet e tij. Ata shohin njëri-tjetrin, takojnë njëritjetrin dhe thonë: „O Zot, mos sill ringjalljen, që të mos ndodhë
ajo që Ti je zotuar të përmbushësh.‟”171
Ebu Basiri thotë se një herë, çështja e shpirtrave të
besimtarëve dhe të devotshmëve, ishte duke u diskutuar
në prani të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!).
Pasi dëgjoi çfarë po thoshim, Imam Sadiku (Paqja
qoftë mbi të!) tha: “Shpirtrat e besimtarëve takohen me njëri tjetrin.
Unë e pyeta: “Vërtet e takojnë njëri-tjetrin?”
171

“El Mahasin”, Predikimi 178.
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Po, ata
edhe flasin me njëri-tjetrin dhe njohin njëri-tjetrin. Kur shihni
dikë atje, ju do të thoni: „Kjo është kështu e kështu.‟”172
Ata që jetojnë në Botën e Ndërmjetme, mund të
vendosin lidhje me botën materiale dhe banorët e saj. Duke
u mbështetur nga fuqitë e brendshme që ata kanë, si dhe
veprat që kryenin, ndërsa ishin ende në këtë botë, ata
mund të marrin informacion të përgjithshëm për të afërmit
dhe miqtë e tyre, në atë shkallë që është e lejuar nga
rrethanat e veçanta të fazës së ndërmjetme.
Gjendja e njerëzve në fazën e ndërmjetme, natyrisht,
ndryshon nga një person te tjetri. Në një kuptim, gjithkush
atje ka botën e tij, natyra e të cilës përcaktohet nga sjellja që
ka paraqitur në këtë botë. Jo të gjithë banorët në fazën e
ndërmjetme mund të komunikojnë në mënyrë uniforme
me këtë botë dhe njerëzit e saj. Shkalla e vetëdijes që një
individ mund të ketë për botën materiale dhe komunikimi
me të, varet nga niveli shpirtëror dhe shkalla e zhvillimit
që ka arritur.
Ata që adhurojnë dhe i frikësohen Allahut, kanë
aftësi më të mira dhe më të madha për të fituar vetëdijen
për botën materiale. Brenda kufijve të përcaktuar nga
rrethanat e veçanta të fazës së ndërmjetme dhe në varësi
172

Po aty.
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nga lejimi i Zotit, ata mund të jenë të pranishëm kudo që
dëshirojnë, thjesht duke shprehur dëshirën dhe duke u
orientuar në drejtimin e duhur. Për sa i përket të
çoroditurve dhe mëkatarëve, komunikimi i tyre me botën
shërben thjesht për të rritur pendimin dhe vuajtjet e tyre.
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Besimtari
viziton të dashurit dhe të afërmit e tij dhe sheh atë që ai do,
ndërsa çdo gjë që nuk i pëlqen, është e padukshme për të.
Mohuesi, gjithashtu, viziton të dashurit dhe të afërmit, por sheh
atë që ai e urren dhe nuk i pëlqen, ndërsa çdo gjë që ai do, është e
fshehur dhe e padukshme për të.
Në mesin e besimtarëve janë ata për të cilët e premtja
është ditë e vizitave. Gjithashtu, bilanci i veprave të tyre i lejon
ata që t‟i vizitojnë të afërmit.”173
Dikush rrëfen se e pyeti Prijësin e Besimtarëve,
Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), nëse të pajetët janë në
gjendje të vizitojnë të afërmit e tyre. Ai u përgjigj se ata
janë. Menjëherë pas kësaj, ai e pyeti: “Kur dhe sa herë?”
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Çdo javë,
çdo muaj apo çdo vit, në varësi të shkallës dhe fuqisë
shpirtërore.”174

173
174

“El Kafi”, vëllimi 1, faqe 62.
Po aty, vëllimi 3, faqe 62.
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Kur‟ani flet për vuajtjet e vazhdueshme dhe
ndëshkimin që u është dhënë keqbërësve dhe të
korruptuarve në fazën e ndërmjetme: “Ata do të çohen
para Zjarrit në mëngjes dhe mbrëmje (në jetën e varrit) e,
kur të arrijë Ora (e Kiametit), do të thuhet: „Hidhni
ithtarët e Faraonit në dënimin më të rëndë!‟”175
Është e qartë se ky ajet duhet t‟i referohet fazës së
ndërmjetme, jo të Ringjalljes, pasi pas Ringjalljes nuk do të
ketë as mëngjes as në mbrëmje.
Kur‟ani, në mënyrë të ngjashme, thotë për të
bekuarit: “Aty nuk do të dëgjojnë llomotitje, por vetëm
fjalë përshëndetjeje për paqe dhe do të ushqehen në
mëngjes dhe në mbrëmje.”176
Ky ajet, gjithashtu, përmend mëngjesin e mbrëmjen,
duke iu referuar ndoshta mëngjesit dhe mbrëmjes së fazës
së ndërmjetme, të cilat pasojnë mëngjesin dhe mbrëmjen e
kësaj bote. Nuk mund t‟i referohet Parajsës, sepse Kur‟ani
thotë: “Atje (në Xhenet), ata nuk do të shohin diellin e as
do të provojnë të ftohtit e hidhur.”177

175

Sure “El Gâfir”, ajeti 46.
Sure “Merjem”, ajeti 62.
177
Sure “El Insân”, ajeti 13.
176
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“Ndërsa banorët e Xhenetit atë Ditë do të kenë
vendbanim më të mirë dhe vendpushimin më të
bukur.”178
Në të dytën prej këtyre dy ajeteve, fjala “maqil”, të
cilën e kemi përkthyer si “vend i prehjes” është me interes të
veçantë, sepse i referohet një dremitjeje para mesditës.
Është e vërtetë se të fjeturit në fazën e ndërmjetme, nuk
mund të ngjajë pikërisht me të fjeturit në këtë botë, mirëpo
është e ndryshme nga ajo që do të mbizotërojë pas
Ringjalljes, që do të thotë syçelëti e përjetshme. Kjo është,
me të vërtetë, një arsye pse njerëzit janë të përshkruar si
“kijam”-“zgjuar” ose “syçelur” në Ditën e Ringjalljes.
Shkalla e jetës, zotëruar nga ata në fazën e
ndërmjetme, është, në një kuptim, më e plotë se sa jeta e
kësaj bote, e cila mund të jetë siç është sugjeruar nga kjo
traditë: “Njerëzit janë në gjumë dhe, kur vdesin, zgjohen.”179
Kjo lidhet me faktin se, kur një person shkon për të
fjetur, shqisat dhe perceptimet e tij dobësohen. Mund të
thuhet se ai është pothuajse gjysmë i gjallë. Kur ai zgjohet,
rifiton jetën plotësisht. Po kështu, ritmi i jetës që gëzon
njeriu në këtë botë është më i ulët se ajo që e pret në fazën e
ndërmjetme. Kur ai transferohet në atë fushë, ritmi i jetës
së tij intensifikohet dhe rritet.
178
179

Sure “El Furkân”, ajeti 24.
“Li‟ali al Akhbar”, faqe 396.
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Al-Gazali thotë: “Kur ne jemi në gjumë, jemi
dëshmitarë të një bote në të cilën nuk përfytyrojmë se jemi në
gjumë. Kjo gjendje e veçantë është vetëm një pjesë e skemës së
përgjithshme të jetës sonë, tërësia e të cilës përfaqësohet nga
gjendja e të qenit zgjuar. Në të vërtetë, sapo të zgjohemi, ne e
kuptojmë se gjendja e gjumit, përfaqëson vetëm një pjesë të jetës
sonë, jo të tërën.
Duke qenë kështu, pse jeta jonë e tanishme nuk duhet të
jetë si periudha e kaluar në gjumë, në lidhje me Botën e
Përtejme? Besimi ynë, i vendosur, se jeta jonë aktuale në këtë
botë është e barabartë me jetën e tillë, është si supozimi i njeriut
që është gjumë.
Kur ne të zgjohemi, themi se e kuptojmë se ishim duke
fjetur, qoftë edhe duke ëndërruar. Çdo gjë që pamë, nuk ishte
realitet. Me këtë duam të themi se gjumi ynë ishte vetëm një
pjesë e realitetit më të gjerë, i cili përbëhet nga gjendja e të qenit i
zgjuar, pasi gjumi është, në vetvete, një realitet. Po kështu, jeta e
kësaj bote është e vërtetë në vetvete, por në krahasim me jetën më
të gjerë dhe gjithëpërfshirëse që na pret, ajo njësohet me një
ëndërr.”180
Në periudhën e ndërmjetme, shpirtrat e njerëzve
vazhdojnë jetën e tyre në përputhje me shkallët e
ndryshme të ndërgjegjësimit që besimi dhe vetëdija e tyre
u kanë mundësuar. Përderisa jeta atje nuk është subjekt i
180

Cituar në “Bist Guftar”, faqe 323.
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ligjeve të materies, ndjekja e kritereve të veçanta, kushtet e
saj, duhet të jenë të ndryshme nga ato të jetës sonë aktuale.
Megjithatë, nga sa perceptimet e njeriut janë shumë më të
theksuara në Botën e Ndërmjetme, vuajtjet dhe kënaqësitë
shpirtërore që pëson atje, i shpëtojnë fuqisë sonë aktuale të
përshkrimit.
Frytet e bëmave të njeriut bëhen të prekshme në
Botën e Ndërmjetme. Ata që nuk kanë pasur fatin e mirë të
kryejnë vepra të mira, dëshirojnë të rikthehen në botë, për
të kompensuar të kaluarën e tyre.
Kur‟ani thotë: “Prandaj jepni prej atyre mirësive që
ju kam dhënë Unë, para se t‟i vijë vdekja ndonjërit, e ai
të thotë: „O Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë
të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmoshë dhe do të
bëhesha ndër të mirët!‟”181
Sa për të drejtët dhe të devotshmit, ata do të klithin
me gëzim në periudhën e ndërmjetme: “Ah, sikur ta dinte
populli im për çka më fali Zoti im dhe më bëri prej të
nderuarve!”182
Një nga karakteristikat e fazës së ndërmjetme, është
se të dy, edhe kënaqësitë, edhe vuajtjet janë të përkohshme,
të cilave u vjen fundi, kur fillon Ringjallja.
181
182

Sure “El Munâfikûn”, ajeti 10.
Sure “Jâ Sîn”, ajetet 26-27.
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Disa ajete të veçanta të Kur‟anit u referohen
kushteve dhe pozitës së njerëzve që ndodhen mes besimit
dhe mosbesimit, atyre që ishin të privuar nga rrethana apo
vështirësi të ndryshme nga mundësia për të mësuar rreth
Islamit apo për të eksploruar të vërtetën e tij, apo u
penguan të emigrojnë nga një vend në një tjetër.
Është e mundshme që këta persona, në qoftë se nuk
kanë kryer krime, të përfshihen në mëshirën dhe faljen e
Allahut në Ditën e Ringjalljes. Në periudhën e ndërmjetme,
as nuk do të dënohen dhe as do të bekohen. Ata thjesht do
të presin sqarime për fatin e tyre.
Ankthi dhe shqetësimi që ata do të durojnë, do të
jetë i krahasueshëm me atë të të burgosurve, çështja e të
cilëve është ende nën hetime dhe e ardhmja e tyre është e
paqartë.
Kur‟ani thotë: “Kur engjëjt ua marrin shpirtrat
atyre që e kanë ngarkuar veten me faje, u thonë: „Ku
ishit?‟ Ata përgjigjen: „Ishim të pafuqishëm në Tokë‟.
(Engjëjt) do t‟u thonë: „A nuk qe Toka e Allahut e gjerë që
të mërgonit në të?‟ Këta janë ata (njerëz), vendbanimi i të
cilëve është Xhehenemi; eh, sa i keq është ai vendbanim!
Me përjashtim të meshkujve të pafuqishëm, grave dhe
fëmijëve, të cilët nuk kanë as fuqinë e as mundësinë të
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drejtohen në rrugë, mbase Allahu i fal, se Allahu, me të
vërtetë, është Shlyes dhe Falës i gjynaheve.”183
Ky ajet, në mënyrë të qartë, ka të bëjë me fazën e
ndërmjetme, sepse pas Ringjalljes, statusi dhe fati i të
gjithëve bëhet i qartë.

*****
Kështu, me të vërtetë, faza e ndërmjetme
përfaqëson një pjesë të vogël të shpërblimit ose të
ndëshkimit që njeriu do të marrë pas Ringjalljes. Ajo është
si një dritare përmes së cilës mund të hedhësh një vështrim
të shpejtë në rezultatin përfundimtar të çështjes së tij.
Ka tradita të shumta lidhur me statusin e të
devotshmit në fazën e ndërmjetme. Ata përcaktojnë qartë
se, edhe pse të devotshmit ende nuk kanë hyrë në Parajsë,
një portë e Parajsës është hapur para tyre, duke u lejuar
atyre t‟i hedhin një shikim të shkurtër vendbanimit që i
pret dhe të ndiejnë flladin e freskët që fryn atje.
Tolstoi, autor i madh rus, shkruan: “O Zot, jeni vetëm
Ju që mund t‟u hapni derën, në botën e mëshirës, shërbëtorëve
Tuaj që gjenden të kallur nën tokë.
183

Sure “En Nisâ”, ajetet 97-99.
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Cilat prej të gjitha këtyre eshtrave të vendosura këtu, që
gradualisht po dekompozohen, i përkasin një mbreti dhe cilat janë
të një lypësi? Cilat i përkasin një gjykatësi dhe cilat janë të një
ushtari? Cilat janë të një njeriu të devotshëm, i cili ka blerë
qiellin për vete dhe cilat janë të një mëkatbërësi që është përzënë
nga mbretëria e qiejve?... Në ditën që asgjë nuk mbetet prej
formës sonë materiale e tokësore, përveç një grushti pluhuri të
mëshirshëm dhe e gjithë madhështia e jetës sonë është varrosur
në errësirën e dheut, jeni vetëm Ju që mund të hapni një derë për
botën e mëshirës, shërbëtorëve të Tu, të cilët shtrihen të varrosur
nën tokë.”184
Realiteti i parë që shfaq veten për njeriun në
momentin kur ai vdes dhe fillon një jetë të re, është anulimi
i të gjitha traditave e zakoneve, konventave dhe normave
që kanë sunduar jetën e kësaj bote. Të gjitha shkaqet e
dukshme dhe mjetet ndihmëse do të marrin fund dhe
njeriu do të hyjë në një fushë që është krejtësisht e zbrazët
prej gjithfarë dukurish që gjenden në këtë botë. Të gjitha
qëllimet dhe kërkimet që ai ka ndjekur gjatë gjithë jetës së
tij, do të kthehen në një mirazh, vegim.
Kur‟ani thotë: “Ah sikur t‟i shihje keqbërësit gjatë
agonisë së vdekjes, kur engjëjt zgjasin duart (duke
thënë): „Dorëzoni shpirtrat tuaj! Sot ju do të ndëshkoheni
me dënim poshtërues për shkak të të pavërtetave që keni
184

Cituar në “Zibatarin Shahkarha - ji Shir -i Jahan”, faqe 300.
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thënë për Allahun dhe që keni shpërfillur Shpalljet e
Tij.‟”
“(Allahu do t‟u thotë): „Tashmë na vini veç e veç,
ashtu siç ju krijuam herën e parë, duke lënë pas vetes ato
që ju patëm dhuruar. Ne nuk po i shohim me ju
ndërmjetësuesit tuaj, për të cilët pretendonit se ishin
ortakët e Allahut. Midis jush janë shkëputur të gjitha
lidhjet dhe ajo tek e cila shpresonit, ju ka lënë në
baltë.‟”185
“Atëherë, përse, kur dikujt i vjen shpirti në grykë
para syve tuaj, ndërkohë që Ne jemi më afër atij se ju,
por ju nuk e vini re, përse pra, nëse nuk do të gjykoheni
(në Jetën e Përtejme), ju nuk ia ktheni shpirtin atij?
Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën! Kështu, nëse ai
(në agoni) është nga ata që janë të afërt (me Allahun), do
të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të Xhenetit. E, nëse
është nga njerëzit e të djathtës, (ai do të përshëndetet)
„Paqe për ty‟ nga njerëzit e të djathtës. Por, nëse (ai në
agoni) është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të
gostitet me ujë të valuar dhe do të përcëllohet në Zjarrin
e flakëruar (të Xhehenemit). Pa dyshim, kjo është e
Vërteta e sigurt.”186

185
186

Sure “El En‟âm”, ajetet 93-94.
Sure “El Uâki‟a”, ajetet 83-95.
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Duke komentuar pjesën e ajetit që u referohet “atyre
që janë të afërt me Allahun”, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi
të!) thotë se i referohet fazës së ndërmjetme, ndërsa “me
qetësi dhe prehje të përjetshme” i referohet Parajsës.187
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Për
Zotin, unë frikësohem për ju në fazën e ndërmjetme.”
Amr Jazidi e pyeti: “Cila është faza e ndërmjetme?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Varri
ku ju do të qëndroni deri në Ditën e Ringjalljes.”188
Njeriu, në këtë jetë, vë besimin e tij në dy gjëra. Së
pari, të mirat e kësaj bote, të cilat i imagjinon si pronë të tij
dhe që i konsideron si mjete për arritjen e urimeve dhe
dëshirave të tij. Së dyti, ata persona, pa ndihmën dhe
ndikimin e të cilëve, ai e konsideron veten të paaftë për të
përmbushur nevojat e tij, miqtë e tij të fuqishëm, të afërmit
dhe të tjerë.
Kur‟ani thekson se të dyja këto kalojnë dhe nuk
kanë vlefshmëri përfundimtare, pasi njeriu gjen veten në
prag të vdekjes, ai është i detyruar t‟i ndërpresë të gjitha
lidhjet materiale dhe me një realizëm të vonuar, që i është

187
188

Tefsir “El Kummi”.
“El Kaf”, vëllimi. 1, faqe 66.
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imponuar, ai e kupton boshllëkun e çdo gjëje, mbi të cilën
kishte vendosur besimin e tij.
Ai, madje dëshiron të bëjë të pamundurën që të
kthejë dhe të paralajmërojë të afërmit e tij që të mos bëjnë
asgjë që mund t‟i kredhë ata në të njëjtën vorbull të
mjerimit të përjetshëm, ashtu si veten e tij.
I Dërguari më fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!), ka thënë:
“Shpirti i të vdekurit do të thërrasë pas vdekjes: „O familja e
pasardhësit! Kujdesuni të mos mashtroheni nga bota, si u
mashtrova dhe u çorientova unë. Grumbullova pasuri, duke mos
bërë asnjë dallim mes të lejuarës dhe të ndaluarës dhe në fund të
fundit i lashë që t‟i shijojnë të tjerët. Gjithçka që më mbeti mua,
është mjerimi. Kujdesuni për të shmangur atë që më ndodhi
mua.”189
Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) e krahason botën me
një treg: “Bota është një treg. Disa njerëz fitojnë dhe të tjerë
humbasin.”190
Kur‟ani, gjithashtu, u bën thirrje njerëzve të
angazhohen në një tregti fitimprurëse në tregun e kësaj
bote: “O besimtarë, a doni t‟ju drejtoj për një tregti, e cila
ju shpëton nga një dënim i dhembshëm?! Besoni në
189
190

“Bihar al Anuar”, vëllimi 3, faqe 136.
“Tuhaf al Ukul, faqe 483.
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Allahun dhe në të Dërguarin e Tij dhe luftoni në Rrugën
e Allahut me pasurinë dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do ta
dini, është më mirë për ju.”191
Një nga shokët e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “E pyeta Imamin të më këshillonte. Ai u përgjigj:
„Bëni gati ushqime për udhëtimin tuaj dhe bëni gati sendet që do
t‟ju duhen gjatë udhëtimit. Merrni të gjitha masat për veten dhe
mos u kërkoni të tjerëve, pas përfundimit të jetës, që t‟ju dërgojnë
diçka që do t‟ju duhet.”192
Udhëheqësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë
mbi të!), ka thënë: “Bota është një vendbanim i përkohshëm, jo
një banesë e përhershme. Njerëzit në këtë botë janë dy llojesh: ata
që e kanë shitur veten e tyre, të cilët kanë devijuar nga rruga e të
vërtetës dhe kanë përparuar drejt humbjes dhe ata që kanë blerë
veten, të cilët kanë zgjedhur rrugën e shpëtimit dhe e çliruan
veten e tyre.”193

191

Sure “Es Saff”, ajetet 10-11.
“Mishkat al Anuar”, faqe 72.
193
“Nahxhul Balagha, Pjesa 133.
192
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Mësimi 17

KRITERET ME TË CILAT DO TË GJYKOHEN
VEPRAT TONA

Tani le të shqyrtojmë se si veprat tona do të
gjykohen dhe do të peshohen pas Ringjalljes. Siç e kemi
vërejtur më parë, fotografimet në trurin tonë, që formojnë
imazhe të skenave që nuk kanë precedent në jetën tonë dhe
as nuk kanë ndonjë ngjashmëri me të, domosdoshmërish
do të jetë imagjinare. Ato nuk do të jenë në gjendje të na
çojnë drejt një perceptimi të drejtpërdrejtë të realitetit në
fjalë.
Do të ishte e kotë, nëse një njeri do të priste të gjente
diçka në mendjen e tij për natyrën dhe karakteristikat e
Botës Tjetër, sepse ne tani jemi të izoluar në burgun e botës
dhe një kufi i qartë është vendosur midis nesh dhe Botës
Tjetër. Si mund të perceptojmë shkëlqimin, thellësinë dhe
përsosmërinë e jetës që na pret atje? Një qenie e fundme që
është subjekt i ndryshimit, nuk mund të konceptojë apo të
krijojë një nocion të saktë të të përjetshmes.
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Prandaj, kur ne flasim për llogaridhënien dhe
gjykimin në Botën Tjetër, nuk duhet të imagjinohet se kjo
është identike, pikërisht me hartimin e dosjeve, të
hetimeve dhe gjykimeve që ndodhin në këtë botë. Natyra e
vërtetë e çështjeve është e fshehur në errësirë dhe çfarëdo
imazhi që krijojmë për të, duhet të harrohet.
Ata që ndjekin Rrugën e të Vërtetës, e dinë se, kur
ne flasim për një botë që është krejtësisht e ndryshme nga
kjo e tanishmja dhe mjetet që do të aplikohen atje për të
gjykuar veprat e mira dhe të liga të njerëzve, nuk duhet të
mendohet se njerëzit do të përballen me prokurorë, të cilët
me kujdes do të peshojnë veprat e tyre në një shkallë të
madhe dhe më pas do t‟u jepet mundësia për të mbrojtur
veten para se gjykata të marrë vendimin për zbatim nga
ana e ekzekutivit. Koncepti i peshores, paraqitur në
Kur‟an, është pafundësisht më i gjerë se ajo që
nënkuptohet nga ky përshkrim.
Kështu, Allahu thotë: “Ai e ka ngritur qiellin lart
dhe ka vënë balancën për çdo gjë.”194
“Dhe në Ditën e Kiametit, Ne do të vendosim
peshore të sakta e askush nuk do të pësojë asnjë
padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër qoftë

194

Sure “Er Rrahmân”, ajeti 7.
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kjo edhe sa pesha e një kokrre sinapi. Ne jemi të
mjaftueshëm për llogaritje.”195
“Peshimi (i veprave), atë Ditë do të jetë i drejtë.
Ata që u rëndon peshorja me vepra të mira, do të jenë të
shpëtuar; kurse ata që e kanë të lehtë peshoren me vepra
të mira, do të humbin veten e tyre, për shkak se mohuan
Shpalljet Tona.”196
Këto ajete theksojnë se ata që kanë konsumuar
pasurinë e ekzistencës së tyre, do të pësojnë humbje të
përjetshme dhe të pashpresë, pasi humbja që rezulton në
korruptimin e thelbit të qenies së njeriut, është më e madhe
se të gjitha humbjet dhe asnjë kompensim nuk mund të
bëhet për të.
Nuk duhet të harrojmë se ne nuk mund të aplikojmë
gjithmonë kriteret me të cilat jemi familjarizuar, me të
kuptuarit e fjalëve të Kur‟anit. Ne duhet të kërkojmë që të
kuptojmë konceptet që përbëjnë thelbin e tyre dhe pasojat
që shkaktojnë. Për më tepër, fjalët me të cilat mbështetemi
në përpjekjet për të shpjeguar çështjet, janë, në mënyrë të
pashmangshme, të mangëta.
*****

195
196

Sure “El Enbijâ”, ajeti 47.
Sure “El A‟râf”, ajetet 8-9.
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Falë përparimit të shkencës, njeriu ka zbuluar mjetet
për matjen e ajrit dhe gjakut, temperaturën e trupit dhe
rrymën elektrike. Por, ai nuk zotëron mjete për matjen e
motiveve dhe qëllimeve të bëmave të tyre, apo mirësinë
dhe ligësinë e tyre. Në Botën Tjetër ekzistojnë mjete për
matjen dhe vlerësimin e çështjeve të tilla.
Kritere të sakta dhe mjetet e matjes ekzistojnë për
vlerësimin e dimensioneve shpirtërore dhe morale të
veprave të njerëzve, duke lejuar një ndarje të së mirës dhe
negatives. Në rrethanat e tanishme, ne jemi të
pavetëdijshëm për natyrën e saktë të këtyre mjeteve, pasi
njohuritë tona për botën e paqëndrueshme në të cilën
jetojmë, është nxjerrë nga përvojat që rrjedhin prej saj. Bota
Tjetër ka përmbajtje dhe karakteristika që janë përtej fuqisë
sonë për ta perceptuar drejtpërdrejt apo edhe për ta
hamendësuar. Mundësia e përjetimit përjashtohet tërësisht.
Hishami rrëfen se e ka pyetur Imamin Sadikun
(Paqja qoftë mbi të!), rreth kuptimit të ajetit: “Në kohën e
Ringjalljes, Ne do të vendosim peshore të sakta të
drejtësisë.”197
Imamin Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj:
“Profetët dhe trashëgimtarët janë peshoret.”198

197

198

Sure “El Enbijâ‟”, ajeti 47.
“Bihar al Anuar, vëllimi 7, faqe 252.
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Ajo që kuptohet nga sa thamë më sipër, është se
gjithkush mund ta peshojë veten dhe ta bëjë vlerësimin,
duke krahasuar besimin dhe veprat e tij me të tjerët.
Edhe në botën e sotme, ka njerëz të pastër, të
virtytshëm dhe besimtarë që përfaqësojnë një kriter të
matjes dhe të vlerësimit. Në këtë botë, sidoqoftë, shumë
realitete janë të fshehura. Në Ditën e Ringjalljes, e cila është
Dita në të cilën realitetet e brendshme bëhen të dukshme,
natyra e peshores, gjithashtu, do të bëhet e dukshme. Nëse
fjala “peshoret” është në numrin shumës në Kur‟an , kjo
ndodh për shkak se pasuesit e Allahut, modelet e vërtetë të
njerëzimit që e sigurojnë sistemin matës dhe kriteret me të
cilat duhet të vlerësohen të gjithë personat, janë disa.
Një vepër e mirë ka dy dimensione, njëri është
ndikimi i tij i jashtëm dhe tjetri është marrëdhënia e tij me
personin që e kryen. Kur shqyrtohet dimensioni i parë,
ndikimi i jashtëm, i dobishëm, veprimi është vlerësuar të
ketë “mirësi praktike.”
Kur shqyrtohet në lidhje me dimensionin e dytë,
shkaqet shpirtërore që e sjellin atë, vlerësohet të ketë një
“mirësi të ndërmjetësuesit, të mirëbërësit”.
Kështu, Islami përcakton kriteret për veprat e mira
dhe sjelljen e njeriut. Jo çdo vepër është e pranueshme. Një
vepër merr vlera morale, vetëm kur ajo lind nga një motiv i
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pastër. Ajo mbështet zgjedhjet dhe veprimet e njerëzve me
motive të pastra, të pëlqyera nga Allahu, që i mundëson
njeriut të përsoset dhe të zhvillohet moralisht dhe është në
përputhje me ato motive që ai do të gjykohet.
Ndonjëherë njeriu ul kokën i nënshtruar ndaj
ngulmimit dhe nxitjeve të veprave të tij instinktive, në
përputhje me rrethanat. Në raste të tjera, ai është i
vëmendshëm dhe i vetëdijshëm për Allahun, burimi i të
gjitha qenieve dhe e kontrollon veten e tij, i kënaqur me atë
që Allahu i ka dhënë. Në rastin e parë, ai lejon dimensionet
negative të natyrës së tij të lulëzojnë dhe në rastin e fundit,
ai kontribuon në rritjen e dimensioneve të tij pozitive dhe
me të vërtetë humane.
Si mund të konsiderohen të barabarta këto dy lloje
motivimesh: njëra me prirje drejt veprave që
karakterizohen nga spiritualiteti i pastër dhe tjetra me
prirje drejt veprimeve të njollosura me hipokrizi dhe
mashtrim?
Ata që janë të vëmendshëm ndaj Zotit, kurrë nuk
harrojmë se Zoti i mbikëqyr me vigjilencë sjelljet e tyre, në
çdo kohë.
Kur‟ani thotë: “Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo
gjëje që të lexosh nga Kur‟ani dhe çfarëdo pune që të
bëni (o njerëz), Ne jemi dëshmitarë, kur ju të thelloheni
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në të. Zotit tënd nuk i fshihet asnjë grimë peshe, në Tokë
e në qiell; as më pak nga ajo e as më shumë nuk mbetet
pa u shënuar në Librin e qartë.”199

Kriteret për të vlerësuar një vepër
Shumë njerëz mendojnë se vlera e një vepre varet
nga shtrirja e përfitimeve që ajo prodhon. Prandaj ata
caktojnë vlerën më të lartë t një vepre që duket se ka
përfitimin më të madh sasior.
Gjykime të tilla për vlerat, bazohen në kritere të
jashtme dhe përcaktojnë shoqërisht kriteret. Qëllimi
themelor i një vepre të caktuar nuk është marrë kurrë në
konsideratë. Nuk përbën dallim, nëse një mirëbërës i
veçantë, thjesht, dëshiron të lavdërohet dhe të tërheqë
vëmendjen e shoqërisë apo ai është i motivuar nga
konsiderata e një rendi më të lartë, të tilla si qëllime fisnike
dhe të pastra.
Prandaj, nga pikëpamja sociale, mirësia e një
veprimi varet nga dobia që i sjell shoqërisë. Motivi
themelor dhe qëllimi informues gjykohen si jomaterial.

199

Sure “Jûnus”, ajeti 61.
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Nga pikëpamja hyjnore, e favorshme, aspekti sasior
i veprës nuk është aspak i rëndësishëm. Cilësia e veprës
është ajo që vlerësohet për të përcaktuar pranueshmërinë e
saj nga Allahu dhe natyra e motivit të brendshëm që çoi në
përmbushjen e saj. Nëse dikush fillon një vepër, pa u
frymëzuar nga fryma e vërtetësisë dhe pa lidhjen me Zotin,
burimi i të gjitha qenieve, dhe në qoftë se motivi i tij do të
jetë pretendimi hipokrit dhe fitimi i famës dhe i respektit të
përkohshëm, rrjedhoja do të jetë rënia e statusit të tij moral.
Motivime të tilla të përulura zhveshin veprat
dobiprurëse e mirëbërëse nga i gjithë sinqeriteti dhe
ndershmëria e tyre. Veprat shndërrohen si kufomat, pa jetë
dhe pa vlerë.
Për ta thënë ndryshe, ata janë si mallrat e infektuara,
krejtësisht të papranueshme për Allahun, pasi autori i
akteve të tilla do ta ketë shitur fenë e tij në këmbim të të
mirave materiale të kësaj bote. Ata nuk i meritojnë
mirësinë, bekimet dhe mëshirën e Allahut.
Kur gjykojmë vlerën e një vepre, është krejtësisht e
papranueshme që thjesht të shqyrtojmë vetëm nivelin e
përfitimeve për shoqërinë. Çështjet nuk mund të gjykohen
në këtë mënyrë pseudo-matematikore.
Një vepër merr vlera, nga pikëpamja e zhvillimit
shpirtëror, vetëm kur merr aspekt hyjnor, d.m.th., është e
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orientuar në fushën hyjnore nëpërmjet fluturimit të shpirtit
nga kafazi i ngushtë i vetvetes instinktive dhe përfitimit të
sinqeritetit të tij të pastër.
Njeriu duhet të jetë kaq shumë i përkushtuar dhe i
lidhur me urdhrat e Zotit, saqë duhet t‟u nënshtrohet atyre
pa kushte. Veprimet dhe bëmat janë bërë vetëm për hir të
Zotit, qëndrueshmëria e tij në bindje është për hir të
Allahut dhe shpërblimi i tij përputhet me Allahun.
Synimi dhe qëllimi i pastër, dëshira për të fituar
kënaqësinë e Allahut, i bën veprat e njeriut të pranueshme
nga Allahu dhe i mundëson atij të fitojë pozitë të lartë
fisnike. Vlera e një vepre nuk është absolute, që matet me
metër ose në bazë të perceptimit të njeriut. Është sinqeriteti
i qëllimit, që përcakton vlerën të saj.
Kur forcat e Islamit po përgatiteshin për t‟u ndeshur
me armikun, në Betejën e Tebukut, ata kishin nevojë për
mbështetje financiare. Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!) u kërkoi disa
individëve të pasur të merrnin përsipër shpenzimet e
betejës. Secili prej tyre kontribuoi, sipas mundësive, për
ushtrinë myslimane.
Një person, i quajtur Ebu Akil al-Ansari, ishte në
gjendje të fitonte dy paund për ditët që punoi jashtë orarit
dhe gjatë natës dhe i ofroi Profetit Muhamed (Paqja dhe
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bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!) një paund, si
kontributin e tij. Hipokritët shfrytëzuan rastin për të
përqeshur myslimanët, duke u tallur për kontributin e Ebu
Akilit. Si rezultat, një ajet u shpall, duke i qortuar
hipokritët dhe duke i kërcënuar ata me ndëshkim të ashpër
në Botën Tjetër.
Ajeti është ky: “Sa për ata (hipokritë) që përqeshin
besimtarët që japin lëmoshë me vullnet dhe tallen me ata
që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç (fryteve të)
punës së tyre, Allahu do të tallet me ta. Ata do të kenë
dënim të dhembshëm.”200
Kur‟ani, gjithashtu, thotë: “Sa për ata që nuk
besojnë, veprat e tyre janë si mirazhi në shkretëtirë, të
cilin i etshmi e kujton për ujë, por, kur arrin tek ai vend,
nuk gjen asgjë. Aty do të hasë në dënimin e Allahut, i
Cili ia paguan llogarinë e tij të plotë, se Allahu është i
shpejtë në llogari.”201
Ose përsëri: “Vepra e atyre, që nuk besojnë Zotin e
tyre, i shëmbëllen hirit, të cilin e shpërndan era në një
ditë të stuhishme. Ata nuk do të kenë asnjë dobi nga
veprat që kanë punuar. Kjo është humbja e madhe.”202

200

Sure “Et Teube”, ajeti 79.
Sure “En Nûr”, ajeti 39.
202
Sure “Ibrâhîm”, ajeti 18.
201
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“Atij që dëshiron shpërblim në Jetën Tjetër, Ne do
t‟ia shtojmë atë. Ndërsa atij që dëshiron shpërblim në
këtë jetë, Ne do t‟i japim pjesë prej saj, por ai nuk do të
ketë pjesë në Jetën Tjetër.”203
I Dërguari më fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!), ka thënë: “Kur
vjen Ringjallja, një thirrje do të dëgjohet nga të gjithë, në fushën
e tubimit. Lajmëtari do të thotë: „Ku janë ata që adhuruan qeniet
e tjera njerëzore? Çohuni dhe shkoni të kërkoni shpërblimin tuaj
nga ata që ju dëshiruat t‟i kënaqni me veprat tuaja. Unë nuk
pranoj veprat e infektuara nga qëllimet materialiste të kësaj
bote.”204
Ai, gjithashtu, ka thënë: “Vlera e veprave varet nga
qëllimet themelore të tyre.”205
Për sa i përket shprehjes kur‟anore: “Në mënyrë që
Ai të mund t‟ju provojë ju, për të parë se cili prej jush
është më i mirë në vepra.”206, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi
të!) ka thënë: “Ajo që nënkuptohet këtu, nuk është shtrirja ose
sasia e veprave, por shkalla më e lartë e drejtësisë. Drejtësia
konsiston në frikën ndaj Allahut, sinqeritetin e qëllimit dhe
pastërtinë e veprës. Për të mbajtur një vepër krejtësisht të
sinqertë dhe të pastër ndaj ndotjes, është më e vështirë se sa vet
203

Sure “Esh Shûra”, ajeti 20.
“Mishkat al-Anuar”, faqe 312.
205
“Nahxh al Fasaha”, faqe 190.
206
Sure “El Mulk”, ajeti 2.
204
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kryerja e kësaj vepre. Një vepër e sinqertë është ajo në të cilën
kërkohet vetëm kënaqësia e Allahut dhe jo lavdërimet e dikujt.
Qëllimi është më i mirë se vepra, ose madje është identik me
veprën, pasi: “Secili vepron në përputhje me natyrën e
tij.”207, që do të thotë, me qëllimin e tij.”208
Ajetet dhe traditat që ne kemi cituar, të gjitha
tregojnë se nga këndvështrimi i Krijuesit, gjendja
shpirtërore e njeriut përcakton, nëse veprat e tij do të
pranohen apo jo. E njëjta gjendje shpirtërore ndodh kur
njeriu është i vetëdijshëm në vetvete, sa herë që ai kryen
ndonjë vepër. Ky është kriteri me të cilin Allahu vlerëson
dhe që i ka komunikuar njerëzimit.
Kur‟ani thotë: “E shembulli i atyre që shpenzojnë
pasurinë e vet në Rrugë të Allahut duke kërkuar
kënaqësinë e Tij, është si një farë e mbjellë në një kopsht
pjellor; mbi të bien shira të bollshëm dhe jep dyfishin e
prodhimit që pritej.”209
Sa më shumë të rritet besimi i një personi në Zot, aq
më të qarta do të shfaqen shenjat e përkushtimit të sinqertë
në sjelljen e tij, kështu që dëshira për të fituar kënaqësinë e
Allahut mbizotëron mbi të gjitha dëshirat e tjera.
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Sure “El A‟râf”, ajeti 84.
“Usul el Kafi”, vëllimi 3, Kapitulli “Ikhlas”.
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Sure “El Bekare”, ajeti 265.
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Kur‟ani na informon se Profeti Sulejman (Solomon)
(Paqja qoftë mbi të!) iu drejtua Allahut me këtë lutje: “O Zoti
im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që Ti
më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj
vepra të mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur. Më
prano, me mëshirën Tënde, në gjirin e robve të Tu të
devotshëm!”210
Jusufi (Jozef), ky pasues i sinqertë e i devotshëm i
Allahut, pëlqeu më mirë tmerret e burgut, se sa rebelimin
kundër Allahut dhe zhytjen në vorbullën e epshit dhe të
lakmisë. Duke dëshiruar të respektojë urdhrat e Allahut
dhe duke ruajtur, në këtë mënyrë, pastërtinë e tij, ai u lut:
“O Zoti im, dhimbja e burgut është më e mirë dhe më e
këndshme për mua, se sa ndotja nga mëkati dhe rebelimi
kundër teje.”211
Ai, në mënyrë të vendosur, i kthen shpinën lirisë së
jashtme që do ta kishte tërhequr drejt mëkatit, duke
zgjedhur me krenari një birucë në burg, në të cilën do të
gëzonte lirinë e brendshme dhe pastërtinë morale.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
gjatë këshillimeve që i jepte Imam Hasanit (Paqja qoftë mbi
të!), ka thënë: “I bekuar dhe me fat është ai, njohuritë dhe veprat
e të cilit, miqësia dhe armiqësia, ngadhënjimi dhe humbja, të
210
211

Sure “En Neml”, ajeti 19.
Sure “Jûsuf”, ajeti 33.
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folurit dhe heshtja, sjellje apo ligjërimi, të gjitha i janë kushtuar
ekskluzivisht për t‟i fituar kënaqësinë e Allahut të Vetëm.”212
Kjo përfaqëson idealin më të lartë që mund të
imagjinohet.
Disa tradita islame e konsiderojnë bindjen ndaj
urdhrit hyjnor pa frikën e ndëshkimit apo shpresën e
shpërblimit, si një karakteristikë të veçantë të atyre që e
konsiderojnë veten gjithmonë të mbrojtur dhe të favorizuar
nga Allahu. Janë ata që arrijnë shkallën më të lartë të
përkushtimit të sinqertë ndaj Zotit dhe njohjes së Tij. Ata
nuk mendojnë për asgjë, por fitojnë favorin e Allahut dhe
adhurimin e Tij me bindje. Kjo është, me të vërtetë, mënyra
se si Allahu dëshiron të adhurohet.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
me një shprehje serioze dhe elokuente, përshkruan këtë
grup njerëzish si “njerëz të lirë”. Ai thotë: “Disa njerëz
adhurojnë Allahun në mënyrë që të arrijnë shpërblimin dhe ky
është adhurimi i tregtarëve. Të tjerët e adhurojnë Atë nga frika e
ndëshkimit dhe ky është adhurimi i robërve. Por ka të tjerë që e
adhurojnë Atë për shkak të mirënjohjes dhe njohjes se Ai është i
përshtatshëm për t‟u adhuruar. Ky është adhurimi i njerëzve të
lirë.”213

212
213

“Tuhaf el Ukul”, faqe 91.
“Nahxhul Balagha”, ed. Fayd, faqe 1182.
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Adhurimi i pastër dhe i pakorruptuar mund të
konsiderohet, gjithashtu, si një dukuri e përgjithshme dhe
universale, në kuptimin që çdo dukuri ekzistuese lavdëron
dhe madhëron Zotin, nëpërmjet Shpalljes së Tij, duke
nënkuptuar qëllimin për të cilin është krijuar dhe lëvizjen e
tij drejt përsosmërisë, brenda sferës së vet të veçantë.
Njeriu është pjesë e pandashme e urdhrit të krijimit
dhe është, me të vërtetë, pjesa më e zhvilluar e tij. Ndarja
prej tij do të thoshte shembje dhe shkatërrim. Ai, pra,
duhet të ndjekë ligjin universal të natyrës, që është
lavdërimi dhe madhërimi i Zotit dhe të shenjtërojë të gjitha
marrëdhëniet e tij me natyrën, duke adhuruar me
sinqeritet absolut Krijuesin.
Duke e orientuar veten në mënyrë të qartë dhe pa
ekuivoke për këtë qëllim, njeriu është në gjendje të krijojë
harmoni të plotë midis të gjitha dimensioneve të qenies së
tij dhe të çelë portat e mirëqenies dhe të shpëtimit në këtë
botë dhe në Botën e Përtejme.
Një veprim i njeriut mund të konsiderohet, me të
vërtetë, i mirë dhe të meritojë shpërblim në Botën Tjetër
vetëm kur ai lind nga një motivim i pastër dhe i shenjtë, që
përputhet me një kuptim të gjerë dhe të thellë të gjithësisë
dhe që rezulton në adhurimin e sinqertë dhe në lidhje të
pazgjidhshme me Krijuesin. Atëherë njeriu do të jetojë në
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hijen e favoreve dhe të mbrojtjes së Allahut dhe do të jetë i
denjë për të funksionuar si zëvendës regjent i Zotit në tokë.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
u lut përulësisht me këto fjalë: “Unë kërkoj nga ju, nga Thelbi
Juaj i Shenjtë, me madhështinë e Emrit dhe cilësive të bekuara, që
Ju të hijeshoni të gjithë momentet e jetës sime, ditën e natën,
duke ju kujtuar Juve dhe duke i bërë ato që të jenë në shërbimin
dhe adhurimin Tuaj. Bëji të denja veprat e mia, për t‟u pranuar
nga Ju, kështu që të gjitha veprat dhe fjalët e mia të përkushtohen
për Ju, me sinqeritetin absolut dhe gjendja ime e brendshme
karakterizohet nga nënshtrimi ndaj Jush.
O Zoti im, o Qenia mbi të cilën unë kam besim të plotë
dhe drejtohem për të gjitha shqetësimet e mia!
O Zot, o Zot, o Zot! Forcomë gjymtyrët e mia, që t‟i vë në
shërbimin Tënd! Dhuromë vendosmërinë e patundur në zemrën
time! Vendosi bazat e qenies sime nën frikën Tënde dhe më mbaj
mua në shërbimin Tënd të përjetshëm, në mënyrë që unë të lë
pas, për sa i përket përkushtimit për Ju, të gjithë ata që më kanë
paraprirë mua. Të shpejtoj drejt pranisë Tënde më shpejt se sa më
të shpejtët, të afrohem pranë Teje me zemrën e mbushur plot
dashuri dhe të strehohem nën mëshirën Tënde, së bashku me
njerëzit e sinqertë dhe të besimit.”214

214

Du‟a Komejl.
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Është e nevojshme, që një sinqeritet i tillë absolut, të
jetë i vazhdueshëm, në mënyrë që veprat e njeriut të jenë të
pranueshme për Allahun, pasi është e mundur, në çdo
kohë, veprat e mira të rrezikohen, të shuhen nga efektet e
tyre pozitive dhe autorët e tyre, në këtë mënyrë, të jenë të
privuara nga shpërblimi i Allahut.
Kështu, Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Ruajtja e një vepre të mirë është më e vështirë se kryerja e saj në
fillim.”
Atë e pyetën më pas: “Çfarë nënkuptohet me ruajtjen e
një vepre?”
Ai u përgjigj: “Le të supozojmë se dikush bën një
dhuratë bamirëse për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe në
regjistrin e veprave të tij, i regjistrohet si një akt bamirësie, e
panjohur ndaj njerëzve. Pastaj, ai i tregon dikujt për atë që ka
bërë. Shpërblimi për bamirësi të fshehur anulohet, pasi vepra e tij
do të bëhet publike. Ai, pastaj i tregon dikujt tjetër për sa ka bërë
dhe këtë herë, sinqeriteti me të cilin ai e ka kryer, do të anulohet
plotësisht. Regjistrimi i veprave të tij do të shënohet si veprim
hipokrit.”215
Megjithatë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm, se efekti
i një vepre të drejtë zhduket dhe shpërblimi për të anulohet
vetëm kur arsyeja për ta bërë të njohur publikisht, është
215

“El Kaf”, vëllimi 2, faqe 297.
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hipokrizi e vetëshpallur, jo një motiv i një rangu më të
lartë, i tillë si imitimi nxitës nga të tjerët.
Qëllimi i Islamit është të krijojë një marrëdhënie të
përhershme, të pandërprerë dhe gjithëpërfshirëse ndërmjet
njeriut dhe Zotit, në mënyrë të tillë që njeriu njeh Atë si
autoritetin që duhet t‟i adresohet për të gjitha problemet
dhe duhet t‟u bindet urdhëresave dhe ligjeve të Tij, në çdo
çast të jetës së tij. Prania e kësaj lidhjeje të fortë, të
pandashme dhe të qëndrueshme të zemrës me Allahun, e
bën jetën të përsosur dhe të plotë. Mungesa e saj redukton
gjithçka drejt pakuptimësisë dhe absurditetit.
A mund ta nxisë njeriun për të vepruar me drejtësi
dhe sinqeritet dhe të heqë dorë nga të gjitha format e
qëllimeve dhe motivimeve personale, ndonjë gjë tjetër,
përveç besimit në Allah dhe në Ditën e Kiametit?
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Mësimi 18

DËSHMI NGA DËSHMITARË
TË BESUESHËM

Kur‟ani Fisnik bën të qartë se dëshmitë e dhëna nga
mëkatarët, në oborrin e Drejtësisë së Shenjtë, do të jenë
tërësisht unike për nga natyra, duke mos pasur absolutisht
asnjë ngjashmëri me procedurat juridike të kësaj bote.
Ajetet e Kur‟anit që flasin për dhënien e dëshmisë
në Ditën e Ringjalljes, shpallin se duart, këmbët, madje
edhe lëkura e mëkatarëve do të japë informacion shpjegues
për mëkatet e fshehura që kanë kryer gjatë jetës së tyre dhe
që ishin të panjohura më parë nga të gjithë, përveç Allahut.
Mëkatari do të mbetet i zbuluar, në dëshpërim të plotë dhe
në terror.
Gjallëria e këtyre dëshmitarëve dhe dëshmive, në
lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur në botë, tregojnë se të
gjitha veprat që kryejmë, regjistrohen si në botën e jashtme,
ashtu dhe në organet e ndryshme dhe gjymtyrët e trupit
tonë. Kur kushtet e kësaj bote zëvendësohen me ato të
314
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Botës Tjetër, në ditën që, siç thotë Kur‟ani: “...kur do të
zbulohen të fshehtat, kur njeriu nuk do të ketë as fuqi, as
ndihmës.”216 të gjitha veprat që janë të regjistruara, do të
vërshojnë me radhë dhe të fillojnë të dëshmojnë.
Ne vërtet mund të vëmë re në këtë botë shembuj të
zbehtë dhe të dobët të asaj që nënkuptohet me anë të
shenjave.
Një mjek, për shembull, e kupton gjuhën e trupit.
Norma e pulsit mund të tregojë ethe dhe sytë e zverdhura
tregojnë praninë e verdhëzës. Për të dhënë një shembull
tjetër, ne mund të tregojnë moshën e një peme nga rrathët
në trungun e saj.
Megjithatë, është e vërtetë se ne nuk mund të dimë
modalitetet e sakta të dëshmisë që do të jepen në Botën e
Përtejme. Megjithatë, kur ngrihet perdja nga sytë e
njerëzve, aftësia e të parit do të rritet dhe niveli i
perceptimit do të ngrihet. Ata do të fillojnë një jetë të re me
mjete më të zgjeruara të perceptimit dhe do të shohin
shumë gjëra që i rrethonin ata në këtë botë, ndonëse nuk
ishin në dijeni të tyre.

216

Sure “El A‟lâ”, ajetet 9-10.

315

Mësime mbi doktrinën Islame - Ringjallja në Ditën e Gjykimit...
Kështu, Kur‟ani thotë: “(Mohuesit do t‟i thuhet): „Ti
ke qenë i pavëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur
perden (e syve), dhe shikimi yt sot është i mprehtë.”217
Ajete të tjera flasin për shumëllojshmëritë e
dëshmitarëve që do të dalin: “Le të frikësohen nga Dita
kur do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe
këmbët e tyre për çfarë kanë bërë.”218
“Paralajmëroji ata për Ditën, kur do të tubohen
armiqtë e Allahut për në zjarr e do të shtyhen me radhë.
Kur të vijnë afër zjarrit, kundër tyre do të dëshmojnë
veshët, sytë dhe lëkurët e tyre për atë që kanë bërë. Ata
do t‟u thonë lëkurëve të veta: „Pse dëshmuat kundër
nesh?‟ Ato do të përgjigjen: „Allahu, i Cili ia jep aftësinë
e të folurit gjithçkaje, na ka bërë që të flasim. Ai ju ka
krijuar për here të parë dhe tek Ai do të ktheheni.‟”
“Ju nuk u fshehët, që kundër jush të mos
dëshmonin veshët, sytë e lëkura juaj, por ngaqë besonit
se Allahu nuk i dinte shumë nga ato që bënit. Ky
mendim që keni pasur për Zotin tuaj, ju shkatërroi e ju u
bëtë humbës. Edhe nëse ata durojnë, sërish zjarri është

217

218

Sure “Kâf”, ajeti 22.
Sure “En Nûr”, ajeti 24.
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vetëstrehim për ta; dhe nëse kërkojnë falje, lutja nuk do
tu merret parasysh.”219
Ky ajet thekson se njeriu nuk është në gjendje, në
analizë të fundit, të fshehë mëkatet që ka kryer me
gjymtyrët e tij. Kjo nuk është se ai nënvlerëson formën e tij
fizike e trupore, e cila në fund, rezulton të ketë qenë një
mjet për regjistrimin e veprave të tij, por sepse ai imagjinon
se gjërat janë në thelb autonome dhe se shumë nga ato që
ka bërë, do të jenë përtej mundësive të njohjes nga Allahu.
Është pikërisht kjo mosdije për faktin se asgjë në krijim
nuk mund t‟i fshihet Allahut, që gremis njerëzit në
humnerën e mjerimit të përjetshëm.
Kur‟ani, më tej, shpall: “Sot Ne do tua vulosim
atyre gojët (mohuesve dhe mëkatarëve) e do të na flasin
duart e tyre dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë për atë që
kanë bërë.”220
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), për sqarimin e
kësaj çështjeje, ka thënë: “Kur njerëzit të mblidhen së bashku
përpara Allahut në Ditën e Ringjalljes, të gjithëve do t‟u jepet
regjistri i veprave të tyre. Kur ata të shohin listën e krimeve dhe
të mëkateve të tyre, do të fillojnë t‟i mohojnë dhe do të refuzojnë
t‟i pranojnë. Atëherë engjëjt do të dëshmojnë për mëkatet që janë
kryer, por përsëri mëkatarët do të betohen se ata nuk kanë bërë
219
220

Sure “Fussilet”, ajetet 19-23.
Sure “Jâ Sîn”, ajeti 65.
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asnjë nga këto vepra për të cilat janë të akuzuar. Kjo është
përmendur në ajetin e mëposhtëm: “Ditën, kur Allahu t‟i
ringjallë të gjithë, ata do t‟i betohen Atij, ashtu siç të
betohen ty tani, duke menduar se kjo do t‟u sjellë dobi.
Në të vërtetë, pikërisht ata janë gënjeshtarët!”221
Pikërisht atëherë, Allahu do t‟i vulosë gjuhët e tyre dhe do
t‟i detyrojë trupat e tyre të fillojnë të flasin për atë që ata kanë
bërë.”222

Dëshmi të pakundërshtueshme
Edhe më i jashtëzakonshëm është fakti se veprat që
njeriu ka kryer, do të marrin vetë formë para syve të tij
mahnitur. Kjo duhet të konsiderohet si forma më e saktë e
dëshmisë së mundshme. Ajo mbyll para shkelësit çdo
formë mbrojtjeje, mashtrimi ose arratisje nga ndëshkimi
dhe e zhvesh atë nga mohimi dhe arsyetimi i shtrembër.
Nuk ka krim që mbetet i paprovuar. Mëkatarët do
përfshihen nga turpi dhe poshtërimi.
Kur‟ani thotë: “...Në Ditën e Kiametit ata do të
gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën
padrejtësi askujt.”223

221

Sure “El Hadîd”, 18.
Tefsir “Al Kummi”, faqe 552.
223
Sure “El Kehf”, ajeti 49.
222
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Ose përsëri: “(Kini frikë) Ditën, kur çdokush do ta
gjejë përpara atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar
keq, duke dëshiruar që midis tij dhe të keqes së tij, të
ketë largësi të madhe. Allahu ju paralajmëron që t‟i
ruheni Vetes së Tij. Allahu është i Butë e i Mëshirshëm
me robtë e Vet.”224
Përderisa është e pamundur që veprat të zhduken
apo të fshihen në Botën Tjetër, ajo që më së shumti
mëkatarët mund të shpresojnë, është të distancohen nga
veprat e tyre, një shprehje e qartë e neverisë së tyre për atë
që ata vetë kanë kryer.
Përveç të gjithave sa thamë më sipër dhe akoma më
e rëndësishme se ato, Zoti e përshkruan Veten si dëshmitar
për të gjitha veprat e njerëzve: “Pse mohoni Shpalljet e
Allahut, ndërkohë që Allahu është dëshmitar i çdo gjëje
që bëni?!”225
Kur‟ani përmend, gjithashtu, Profetët dhe ata që
erdhën pranë Allahut, si dëshmitarë të veprave të njeriut:
“Dhe Toka do të shndrisë me Dritën e Zotit të vet dhe do
të vendoset Libri i veprave të njerëzve. Pastaj do të sillen
Profetët dhe dëshmitarët për të dëshmuar dhe ata do të

224
225

Sure “Âli Imrân”, ajeti 30.
Sure “Âli Imrân”, ajeti 98.
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gjykohen me drejtësi dhe nuk do t‟u bëhet asnjë
padrejtësi.”226
Duhet të kihet parasysh se dëshmitari dhe dëshmia
nuk do të kufizohet në aspektin e jashtëm të bëmave të
njerëzve. Ajo që nënkuptohet, është më së shumti, dëshmia
për cilësinë e veprave, për sa i përket cilësisë së tyre, vepra
të mira ose të liga dhe nëse ata përfaqësojnë bindje ose
mëkat. Me pak fjalë, aspektin e brendshëm të veprave.
Dhënia e dëshmisë në Ditën e Kiametit është një
shenjë nderi dhe respekti për ata që janë thirrur, por ajo,
gjithashtu, tregon se, ndërsa gjenden në këtë botë, ata
kishin një vetëdije të veçantë të qenies së brendshme të
njeriut, ishin në gjendje t‟i vëzhgonin vetëm si qenie të
jashtme dhe në këtë mënyrë, të regjistronin me saktësi dhe
pagabueshmëri veprat e tyre.
Është e qartë se njohuria konvencionale dhe
perceptimi shqisor është mjaft i papërshtatshëm për
dëshmi të këtij lloji. Kjo varet nga një mënyrë më e thellë e
vetëdijes, që është e aftë për të përqafuar dimensionet e
brendshme të njeriut, një vetëdije që tejkalon fuqitë tona
normale dhe lejon një dallim të vërtetë mes asaj që është e
pastër dhe asaj që është e pistë.
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Sure “Ez Zumer”, ajeti 69.
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Një dëshmi e tillë, është e bazuar mbi një vizion të
qartë të realitetit dhe si e tillë, është e pagabueshme dhe
absolutisht e besueshme.
Kur‟ani thotë: “Thuaju njerëzve se Allahu, i
Dërguari i Tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së
shpejti do të ktheheni tek Ai që di të dukshmen dhe të
padukshmen e Ai do t‟ju shpërblejë apo ndëshkojë për
atë që keni bërë, të mirën apo të keqen.”227
Sipas komentimeve të Kur‟anit, çfarë kuptohet këtu
me fjalën “besimtarët”, është Imamët e pagabueshëm nga
familja e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi e Allahut qoftë
mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata dallohen nga njerëzit e
tjerë të devotshëm e fetarë nga mirësia dhe nderimi i
veçantë që kanë marrë, si dhe nga fakti se janë të dëlirë
përbrenda dhe janë të pastruar plotësisht nga Allahu. Kjo
është arsyeja, që dhënia e dëshmisë në Botën Tjetër nuk
është akorduar për të gjithë njerëzit me besim të thellë.
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka porositur: “Asnjë
grup ose klasë njerëzish nuk mund të dëshmojë për veprat e
njerëzve, përveç Imamëve të pagabueshëm dhe Profetëve të Zotit.
Shumica e komunitetit nuk është përshkruar nga Zoti si
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Sure “Et Teube”, ajeti 105.
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dëshmitare, sepse në këtë botë ka njerëz dëshmia e të cilëve nuk
mund t‟i besohet as edhe për një dorë bar.”228

*****
Të gjitha veprat e njerëzve kanë një ndikim të thellë
te vetja e tyre. Nëse dikush e di se padrejtësia dhe krimi
janë mëkatare, por megjithatë angazhohet në të, i nxitur
prej natyrës së tij instinktive, në qenien e tij të brendshme
lind një kontradiktë, që do ta djegë dhe do ta torturojë atë
thellësisht. Por, a nuk është ai që e ka krijuar këtë
kontradiktë?
Nëse zilia bren qenien e brendshme të një njeriu, a
është dikush përgjegjës përveçse tij?
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Mëkati
pret më thellë dhe më shumë se një thikë.”229
Të gjitha fjalët dhe veprat tona janë të ruajtura në
arkivin e madh dhe misterioz të trupit dhe të shpirtit tonë.
Ata do të sillen para gjykatës së Ringjalljes. Tërësia e
veprave tona, të mira dhe të këqija, janë ruajtur brenda

228

Tefsir “El Mizan”, vëllimi 1, faqe 332.

229

“Bihar al Anuar”, vëllimi 73, faqe 358.
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nesh dhe në fund të fundit do të marrin formë që të na
kundërvihen neve.
Vlerësimi i veprave të njerëzve, në Botën Tjetër, do
të jetë krejtësisht unik. Askush nuk mund të shpresojë të
fshehë dhe të errësojë të vërtetën apo të mohojë
përmbajtjen e rekordeve të sakta që janë vënë para tij.
Gjithkush do të detyrohet ta pranojë të vërtetën dhe t‟i
nënshtrohet pasojave të saj. Duart, këmbët dhe lëkura do të
thirren për të dhënë dëshmi. Allahu, nga njohuritë e të Cilit
as edhe një thërrmije e vetme, në qiej e në tokë, nuk mund
të fshihet dhe që është i vetëdijshëm për rënien e gjetheve
nga një pemë, do të jetë gjithashtu, një dëshmitar. Edhe
Profetët dhe Imamët do të bëjnë dëshmitë e tyre për çdo
vepër që kemi kryer.
Është e qartë se tani, për ne, është e pamundur t‟i
kuptojmë dhe t‟i perceptojmë plotësisht të gjitha këto
dimensione, për vlerësimin e pashmangshëm që do të
pasojë Ringjalljen.
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Mësimi 19

SUPOZIMI I FORMËS, ME ANË TË VEPRAVE
TONA

Në të kaluarën, ekzistonte bindja e specialistëve në
shkencat empirike se mes materies dhe energjisë ekzistonte
një pengesë e pakapërcyeshme. Kërkime të mëtejshme
shkencore zhvlerësuan këtë besim, kështu që një teori e re i
hyri diskutimit shkencor, teoria se materia mund të
transformohet në energji. Transformimi i materies është
pranuar sot si një e vërtetë e pakundërshtueshme.
Megjithatë, shkenca empirike nuk propagandoi të
kundërtën e këtij transformimi të energjisë në lëndë.
Përderisa transformimi i materies në energji tashmë
është pranuar, është plotësisht e mundshme që përparimi
shkencor në të ardhmen të provojë transformimin e
energjisë në lëndë, me anë të një procesi të ngjashëm. Nuk
ka, në të vërtetë, asnjë provë se energjia, pasi të jetë
shpërndarë, nuk mund të grumbullohet përsëri dhe të
marrë formën trupore.
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Çdo lëvizje dhe veprim i ndërmarrë nga njeriu
vlerësohet si një vepër e mirë apo e keqe dhe në të njëjtën
kohë, ajo përfaqëson një lloj rezerve në trup, që shpenzohet
në formën e energjisë. Veprimet, madje edhe fjalët me të
cilat një person angazhohet, janë forma të ndryshme, ose
shfaqje të energjisë, të energjisë dëgjimore apo mekanike,
ose në disa raste, një përzierje e të dyjave.
Energjia që trupi ynë konsumon, rrjedh, për
shembull, nga ushqimet. Energjia çlirohet nga përzierja e
ushqimeve me oksigjenin. Kjo energji, nga ana e saj, është
shndërruar në lloje të ndryshme të lëvizjes dhe aktivitetit,
duke filluar nga të folurit butë deri te tendosjet fizike të
fuqishme.
Qëndrueshmëria e kujtesës sonë, i vetëdijes sonë për
format që shtrihen në kufijtë e njohurive tona, është në
vetvete një tregues i qëndrueshmërisë së veprave tona.
Këto forma, ndonjëherë, qëndrojnë të fshehura në mendjen
tonë për periudha të gjata, por ato mund të gjenerojnë në
çdo moment dhe të ushtrojnë efekte të ndryshme mbi ne, si
fizike dhe psikologjike.
Në mesin e efekteve që mund të shkaktohen nga
shfaqja e kujtimeve, janë lumturia dhe hareja, pikëllimi dhe
mjerimi, rrahja e zemrës, skuqja nga turpërimi dhe zbehja e
fytyrës, si dhe shfaqja e mungesës së ekuilibrit në
sekrecionet e gjëndrave.
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Prandaj mund të thuhet se veprimet dhe fjalët tona,
të shkrira në atmosferë në formën e energjisë, nuk janë
asgjësuar, dhe çdo gjë që ne bëjmë në rrjedhën e jetës sonë,
është e ruajtur në arkivin e natyrës, një arkiv të cilin e ka
krijuar dora e fuqishme e Allahut dhe ka siguruar
jetëgjatësinë e saj. Do të vijë dita kur natyra do t‟i kthejë
Pronarit të saj të vërtetë të gjithë besimin që është
depozituar brenda tij dhe të gjitha energjitë që janë
mbledhur në të, do të shfaqin vetveten.
Pse energjitë që harxhohen për hir të së mirës dhe
virtytit, apo për të keqen dhe korrupsionin, nuk duhet të
marrin një formë të caktuar, të ngjeshur, që pastaj të marrin
një formë trupore në Ditën e Ringjalljes? Këto forma do të
jenë, përkatësisht, pambarimisht të lumtura, me kënaqësi,
me dhimbje dhe tortura të pakufizuara.
Ne kemi pranuar barrën e përgjegjësisë dhe do të
shohim rezultatin e pashmangshëm të mënyrës me të cilën
janë përbërë qeniet tona, për sa i përket të dyve: veprimeve
dhe të menduarit, pasi veprimet tona do të zhvillohen
vetvetiu që të na shpërblejnë ne.

*****
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Mund edhe të thuhet se modeli i krijimit imponon
efekte të caktuara për veprimet e sjelljet tona, pa kërkuar
lejen tonë dhe pa qenë i vetëdijshëm për këtë, për rrjedhojë
ata të rriten dhe të zhvillohen në forma për të cilat nuk
mund të dyshojmë në rrethanat tona të tanishme.
Me kalimin e kohës, një farë e vogël shndërrohet në
një pemë të madhe dhe të fortë. Në mënyrë të ngjashme,
faktorë të ndryshëm veprojnë me spermën dhe lindin prej
saj krijesa të ndryshme, të mëdha dhe të vogla, që
zotërojnë një shumëllojshmëri të habitshme.
Kur një alkoolist është nën efektin e alkoolit gjatë
gjithë jetës së tij, ai do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë,
të padëshirueshëm dhe afatgjatë mbi pasardhësit e tij.
A nuk kanë analogji këto raste për ballafaqimin e
njeriut me pasojat e veprave të tij, qofshin të dënueshme
apo të shpërblyeshme në Botën Tjetër? A nuk është e
mundur që një vepër me afat të shkurtër t‟i sjellë njeriut
mjerimin e përjetshëm apo lumturinë e përjetshme?
Edhe pse është e vështirë për ne kuptimi plotësisht i
kësaj çështjeje, përparimet e vazhdueshme, të bëra nga
shkenca, mund të na ndihmojnë për ta kuptuar atë deri në
një shkallë të caktuar.
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Tani ekspertët janë në gjendje të kapin dhe të
regjistrojnë tingujt nga e kaluara. Përderisa të gjitha qeniet
e gjalla emetojnë një lloj të veçantë rrezatimi dhe lëvizja
shkakton krijimin e valëve, është bërë e mundur matja dhe
regjistrimi i valëve që janë të dëgjueshme nga qeramika e
vjetër në shekuj. Është njëlloj sikur tingujt e prodhuara nga
poçari, mund të dëgjohen përsëri pas disa shekujsh. Është,
gjithashtu, e mundur të fotografohen gjurmët e lëna nga
gishtat e hajdutëve në skenën e një krimi, falë ngrohtësisë,
nxehtësisë së trupit të tyre.
Nëse e gjithë kjo është e mundur në këtë botë, pse
diçka e ngjashme duhet të mos jetë e mundshme për të
gjitha veprimet tona në Botën Tjetër?
Observatorët e mëdhenj të botës, sot, mund të
regjistrojnë valë të emetuara nga galaktikat e largëta, në
saje të marrësve kompleksë, me të cilat janë pajisur. Kjo i
lejon të zbulojnë shumë mistere dhe sekrete.
Së bashku me dëshmitë e tjera që ne kemi si prova,
kjo na lejon të sugjerojmë, se nga pikëpamja shkencore,
transformimi i energjisë në materie dhe, për këtë arsye,
supozimi i formës materiale nga veprat tona, paraqet një
hipotezë të arsyeshme.
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Mosekzistenca e kohës
Veç kësaj, koha është relative, duke qenë rezultat i
lëvizjes së tokës dhe i diellit. Nëse, për shembull, ne do të
udhëtonim në një planet të caktuar, ngjarjet që ndodhin në
tokë, do të arrijnë në planet pas kalimit të disa viteve, që
përcaktohen nga largësia e planetit nga Toka. Ne, atëherë,
do të jemi në gjendje të vëzhgojmë saktësisht veprat tona
dhe ato të të tjerëve, pasi do të kenë kaluar shumë vite.
Në mënyrë të ngjashme, yjet e veçantë që lëshojnë
dritë dhe janë të dukshëm sot, në fakt, janë shpërbërë e
janë zhdukur disa shekuj më parë. Asgjë prej tyre nuk ka
mbetur dhe, për shkak të largësisë që i ndan ato nga toka,
drita e tyre akoma duket.
Fuqitë ndijore të njeriut mund të kuptojnë vetëm
aspektin sipërfaqësor të gjërave dhe nuk janë të afta të
kuptojnë aspektet e tyre të brendshme. Ai është i
pavetëdijshëm, për këtë arsye, ndërsa ndodhet në këtë
botë, për veprat që ai i kryen këtu dhe për ndikimet e
dobishme ose të dëmshme që ata do të kenë në Botën
Tjetër. Sidoqoftë, në Jetën Tjetër, çdo gjë e fshehur do të
shfaqet, dhe sapo libri i veprave hapet përpara tyre, të
gjithë njerëzit do të shohin qartë modelin që sjellja e tyre ka
ndjekur.
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Kur‟ani, Libri që është i mbrujtur me të vërtetën
përfundimtare, përshkruan ngjarjet që do të ndodhin në
Ditën e Ringjalljes: “Ajo që është fshehur më parë prej
tyre, do të bëhet e dukshme.”230
Kriminelët, që janë të lidhur me zinxhirët e epsheve
dhe të dëshirave të tyre, do të përpiqen të fitojnë një masë
të qetësisë së rreme, duke u fshehur nga vetja çdo gjë që ka
të ngjarë t‟i dëmtojë ata dhe ta varrosin vetëdijen thellë në
qeniet e tyre. Por e vërteta që ata përpiqen të fshehin, do të
dalë në shesh për t‟u përballur me to.
Kur‟ani thotë: “Ne kemi bërë vepra të mira dhe të
liga dhe çdo njeriu ia kemi varur në qafë llogarinë për
punën e tij dhe Ne, do t‟ia paraqesim Ditën e Kiametit
Librin, dhe regjistrimet në të do të jenë kaq të qarta sa që
ai nuk do të jetë në gjendje t‟i lexojë të gjitha faqet
menjëherë.”
“(e do t‟i themi): Lexoje librin tënd! Ti mjafton sot
si llogaritar kundër vetvetes!”231
Një ajet tjetër, thuhet: “Atë ditë njeriu do të bëhen i
vetëdijshëm për të gjitha veprat, të mira dhe të këqija, q
ai ka kryer gjatë gjithë jetës së tij.”232

230

Sure “El En‟âm”, ajeti 28.
Sure “El Isrâ”, ajetet 13-14.
232
Sure “El Kijâme”, ajeti 13.
231
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Dikush, një herë e pyeti Imam Sadikun (Paqja qoftë
mbi të!): “A e di njeriu se çfarë do të lexojë në librin e tij të
bëmave?”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Allahu i
Plotfuqishëm do t‟i kujtojë atij veprat, kështu që nuk do të ketë
mbyllje të njërit sy, as hedhje vetëm të një hapi, as shqiptimi i një
fjale, që nuk do t‟i kujtohet; do t‟i duket sikur ai i kishte bërë të
gjitha këto një çast më parë.”233
Nga kjo praktikë mund të arrihet në përfundim se
natyra e të dhënave të regjistruara dhe e leximit të tyre, do
të jetë krejtësisht e ndryshme nga ajo e një libri të
zakonshëm dhe leximi i tij në këtë botë. Ajo do të jetë diçka
e ngjashme me një kujtesë të shkëlqyer dhe të
menjëhershme.
Gjithashtu, duhet të ngulitet në mendje se hedhja e
të dhënave dhe regjistrimi i veprave do të përfshijë edhe
aktet në të cilat njeriu ka qenë i angazhuar në mënyrë të
drejtpërdrejtë, edhe rezultatet dhe pasojat e këtyre
veprave. Kombinimi i gjithë kësaj do t‟i nënshtrohet
vlerësimit dhe Llogaridhënies.
Kështu, Kur‟ani thotë: “Sigurisht, Ne i ringjallim të
vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmët

233

Tefsir “Al Ajjashi”, vëllimi 2, faqe 284.
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e (punëve të) tyre. Ne e kemi llogaritur çdo gjë në një
Libër të qartë.”234
Në ato momente kritike, kur kriminelët kthejnë
kokën prapa dhe vështrojnë horizontet e kohërave, kur ata
kryen veprat e tyre, do të thërrasin të çuditur: “Të mjerët
ne! Çfarë është ky libër që nuk paska lënë asnjë vepër të
madhe apo të vogël pa e shënuar atë?”235
Ajeti pastaj vazhdon: “Aty do të gjejnë të shënuar
gjithçka që kanë punuar. Zoti yt nuk i bën padrejtësi
askujt.”236
“Atë Ditë, kur Allahu i ngjall të gjithë e i njofton
për veprat që kanë bërë. Allahu të gjitha i ka shënuar,
edhe pse ata i kanë harruar. Allahu është dëshmitar i çdo
gjëje e çdo krijese në botë.”237
Miqtë e korruptuar dhe shokët e këqij janë burimi
më i madh i devijimit të njeriut, në fushën e besimit, të
veprimtarisë dhe të moralit. Kur, pra, njeriu njeh në fushën
e Ringjalljes ata që janë shkaku i fatkeqësisë së tyre,
pendimi do ta gllabërojë dhe ai do të thërrasë, sipas
Kur‟anit: “I mjeri unë! Ah, sikur të mos e kisha bërë
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Sure “Jâ Sîn”, ajeti 12.
Sure “El Kehf, ajeti 49.
236
Sure “El Kehf, ajeti 49.
237
Sure “El Muxhâdile”, ajeti 6.
235
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filanin mik! Ai më ka larguar nga Këshilla (Kur‟ani) që
më kishte ardhur!”
“Në të vërtetë, djalli e braktis gjithmonë njeriun
në çastin e nevojës.”238
Kjo përpjekje e vonuar për shkëputje, në asnjë
mënyrë nuk do ta përjashtojë atë nga përgjegjësia për
mëkatet që ka kryer me vetëdije gjatë gjithë jetës së tij.
Kur‟ani përshkruan për ne një keqbërës, i cili
kafshon me keqardhje duart e tij: “Atë Ditë keqbërësi do
të hajë gishtat e duarve të veta, duke thënë: „Ah, sikur ta
kisha marrë rrugën (e drejtë) me të Dërguarin e
Allahut!‟”239
“Në të vërtetë, djalli e braktis gjithmonë njeriun
në çastin e nevojës.”240
Ata do të fajësojnë djallin, për të justifikuar veten,
por ai do t‟u përgjigjet: “Dhe, kur të marrë fund puna,
djalli do të thotë: „Vërtet, Allahu ju bëri një premtim të
vërtetë. Edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë
nuk kam pasur kurrfarë pushteti mbi ju. Unë thjesht ju

238

Sure “El Furkân”, ajetet 28-29.
Sure “El Furkân”, ajeti 27.
240
Sure “El Furkân”, ajeti 29.
239
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thirra e ju m‟u përgjigjët. Prandaj, mos më qortoni mua,
por qortoni veten!‟”241
Është e natyrshme se keqardhja duhet të jetë për ata
qyqarë që janë të destinuar për në Xhehenem. Megjithatë,
edhe njerëzit e Parajsës janë plot dhimbje, kur në
vendqëndrimet pafundësisht më të larta, të zëna, shikojnë
ata që janë qasur pranë Allahut. Ata pyesin veten, se pse
nuk kanë ushtruar veten në mënyrë më energjike gjatë
qëndrimit të tyre të shkurtër në këtë botë, për të arritur
kështu në një vendqëndrim më të lartë se ai që ata zënë.
I Dërguari më fisnik, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë:
“Nuk ka asnjë qenie që nuk do të pushtohet nga pendimi dhe
keqardhja në Ditën e Ringjalljes, por pendimi do të jetë i
padobishëm. Kur të bekuarit shohin Parajsën dhe begatitë e
pafundme që Allahu ka përgatitur për të dëlirët dhe të
devotshmit, do të pendohen që nuk kanë kryer vepra të mira
njësoj si dhe ata. Për sa u përket të mjerëve dhe të përçmuarve,
njerëzit e Xhehenemit, do të rënkojnë dhe do të vajtojnë, kur të
shohin zjarrin dhe të dëgjojnë ulërimën e tij. Do t‟u vijë keq që
nuk kanë shlyer fajin për mëkatet që kanë kryer, kur gjendeshin
akoma në këtë botë.”242

241
242

Sure “Ibrâhîm”, ajeti 22.
Li‟ali el Akhbar, faqe 469.
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Dy skena të pabarabarta
Vlera e vërtetë e çdo gjëje, mund të vlerësohet më
mirë duke e krahasuar atë me të kundërtën e saj.
Prandaj Kur‟ani ballafaqon lumturinë mirënjohëse
të njerëzve të Parajsës me keqardhjen e njerëzve të Ferrit,
një keqardhje me të cilën është bashkuar dëshira e
pamundur për t‟u kthyer në këtë botë, që të bëjnë
ndryshime për t‟u justifikuar. Këto dy gjendje, krejtësisht
të ndryshme dhe të pabarabarta, janë përshkruar në
Kur‟an: “Ata do të hyjnë në kopshtet e Adnit të stolisur
me byzylykë ari e margaritarë dhe veshja e tyre do të jetë
prej mëndafshi. Pastaj do të thonë: „Lavdi Allahut, i Cili e
ka larguar hidhërimin nga ne. Vërtet, Zoti ynë është Falës
dhe Falënderues. Është Ai që me mirësinë e Tij na ka
pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën
nuk do të lodhemi e nuk do të rraskapitemi.‟
Për jobesimtarët është përgatitur zjarri i
Xhehenemit, ku ata nuk do të vdesin dhe as që do t‟u
lehtësohet dënimi. Ja, kështu Ne do t‟i dënojmë
mosmirënjohësit. Atje, ata do të thërrasin: „O Zoti ynë,
nxirrna se do të bëjmë vepra të mira e jo nga ato që kemi
bërë‟. (Atyre do t‟u thuhet): „Vallë, a nuk jua zgjatëm
jetën aq sa të mund të mendohej ai që donte të kujtonte
(Allahun)?! Madje juve ju erdhi edhe paralajmëruesi?
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Andaj, shijoni (dënimin)! Për keqbërësit nuk ka kurrfarë
ndihmësi!‟”243
Së pari, këto ajete përshkruajnë vendbanimin e qetë
dhe të qëndrueshëm të Xhenetit, tejmbushur me bekime,
edhe të natyrës materiale, edhe të natyrës shpirtërore. Atje
të devotshmit do të gëzojnë plotësimin e dëshirave të tyre
materiale, paqen shpirtërore dhe qetësinë. Banorët e
Xhenetit do t‟i ofrojnë, pra, falënderime Allahut për
udhëzimin e tyre drejt lumturisë së përjetshme dhe
shpërblimin për veprat e tyre të mira. Ata do të shohin
mbretërinë e madhe të Parajsës, ku të gjitha problemet dhe
vuajtjet mungojnë si rezultat i bujarisë së Allahut.
Kur kthejmë sytë nga ana tjetër, ne shohim ankthin
dhe frikën e ndëshkimit të pashmangshëm, që përfshin
mëkatarët. Ata gjunjëzohen me mjerimin, me turpin e tyre
dhe fillojnë të shprehin keqardhje me tone dëshpërimi. Ata
dëshirojnë të dalin nga gjendja e tyre e frikshme, në
mënyrë që të kthehen dhe të shlyejnë për veprat korruptive
që kanë bërë.
Asnjë nga këto nuk është e vlefshme, sepse jeta e
tyre e shkurtër ka kaluar dhe tani zjarri i tmerrshëm i
Xhehenemit i djeg ata çdo sekondë. Ata nuk lejohen të
vdesin dhe as dënimi i tyre nuk lehtësohet.
243

Sure “El Fâtir”, ajetet 33-37.
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Me pak fjalë, të dy skenat e kundërvëna janë: gëzimi
dhe qetësia nga njëra anë dhe mjerimi, vuajtjet dhe
keqardhje e pafrytshme, nga ana tjetër.

*****
Kajs bin Asim tregon: ”Një herë u nisa për një udhëtim
të largët, me një grup shokësh, për të vizituar Medinen. Ne
erdhëm në prani të të Dërguarit më fisnik (Paqja dhe bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i kërkuam të na
japë disa këshilla. Unë i thashë: „Ngaqë jemi banorë të
shkretëtirës dhe vetëm rrallë vijmë në qytet, dëshirojmë që të
përdorin këtë mundësi dhe të përfitojmë nga fjalët e tua.‟
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi
të dhe mbi familjen e tij!) u përgjigj: „Krenaria pasohet nga
poshtërimi, jeta ndiqet nga vdekja, kjo botë është ndjekur nga
Ahireti. Çdo gjë që ekziston, është pa dyshim subjekt i një
llogaridhënie dhe është vetëm një që kujdeset për të gjitha gjërat.
Ka një shpërblim për çdo vepër të mirë dhe një ndëshkim për çdo
vepër të keqe. Ka një periudhë të përcaktuar për çdo gjë.
O Kajs, ju keni një mik dhe shok, i cili një ditë do të
varroset me ju. Kur ju jeni të varrosur, ai do të vazhdojë të jetë
gjallë, edhe pse ju jeni i vdekur. Nëse shoku juaj është fisnik dhe
një njeri i nderit, ai do të të nderojë dhe, në qoftë se ai është i ulët
dhe i poshtër, ai do t‟ju mundojë, do t‟ju torturojë dhe do t‟ju
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shqetësojë. Ai do të ringjallet së bashku me ju dhe ju do të
ringjalleni bashkë me të. Asnjë pyetje nuk do t‟ju bëhet ju. Të
gjitha pyetjet do t‟i drejtohen atij. Zgjidhni, pra, një shok të denjë
dhe të drejtë, sepse, në qoftë se shoku juaj është i drejtë, ai do të të
ngushëllojë, por, në qoftë se ai është i lig, do të dëshironi ta
largoni atë në terror. Ky shok i përjetshëm dhe miku i juaj nuk
është askush tjetër përveç veprave tuaja.‟”244
Çdo keqbërës do të ringjallet me pamjen e
brendshme shpirtërore që ka modeluar për veten e tij.
Kur‟ani thotë: “Keqbërësit do të njihen sipas
shenjave dhe nga pamja e tyre...”245
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi
të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Hipokriti me dy fytyra do
të ringjallet me dy gjuhë. Një gjuhë do të jetë në pjesën e pasme
të kokës së tij dhe tjetra përpara. Flakët do të dalin nga të dy
gjuhët e tij, duke gllabëruar trupin e tij. Pastaj do të thuhet për
të: „Ky është njeriu që në këtë botë ballafaqohej me njerëzit me dy
fytyra dhe foli me dy gjuhë.‟”246

244

“El Amali al Saduk”, faqe 3.
Sure “Er Rrahmân”, ajeti 41.
246
“Ikabit el Amal”, faqe 319.
245
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Mësimi 20

NATYRA E PËRJETSHME E DËNIMIT

Natyra e përjetshme e dënimit që mosbesuesit,
mohuesit dhe njerëzit e ligj janë të destinuar të vuajnë në
zjarrin e Xhehenemit, paraqet një problem për shumë
njerëz. Duke pasur parasysh faktin se veprat e këqija
evidentohen me fundin e botës, shumë njerëz pyesin: Si
mund të jetë i përhershëm dhe i përjetshëm shpagimi për
këto veprime? A mund të ketë ndonjë shkallë vlerësuese
për një vepër të caktuar, me kufizime dhe një dënimi të
pafund?
Një ndëshkim që duhet të shtrihet mbi një të
ardhme të pacaktuar, në të vërtetë, paraqet një formë
ekstreme të mundimit. Ai është i tmerrshëm dhe shkakton
një rrëqethje, thjesht, duke e menduar dënimin për të cilën
nuk ka ndonjë kufi të vendosur në kohë. Është, gjithashtu,
e vërtetë se, në bazë të sistemeve gjyqësore të njeriut dhe
dispozitave penale, dënimi i shkelësit të ligjit dhe i
keqbërësve fiksohet sipas krimeve që kanë kryer. Disa
dënime janë të shkurtra në kohëzgjatje, ndërsa disa të tjera
zgjasin më shumë. Kundërvajtjet dhe shkeljet që kryejnë
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njerëzit, nuk janë uniforme për nga lloji dhe nga ana
sasiore, prandaj edhe ndëshkimet e dhëna për to,
gjithashtu, nuk mund të jenë uniforme.
Ne duhet t‟i kujtojmë vetes këtë pikë, se drejtësia
absolute mbizotëron në gjykimin e Zotit, sepse llogari do të
jepet edhe për bëmat më të vogla. Asnjë e mirë që peshon
sa thërrmija e atomit, nuk do të mbetet e pa shpërblyer dhe
as një keqbërës i vetëm, nuk do t‟i shpëtojë dënimit, nëse
nuk përfiton falje dhe mëshirë nga Allahu. Atëherë, dënimi
që jepet nga Allahu si mund të mos jetë në përputhje me
veprën?
Në qoftë se askush nuk kundërshton përjetësinë e
Parajsës në të cilën banojnë të bekuarit, kjo ndodh për
shkak se Xheneti dhe Xhehenemi nuk kanë një bazë të
përbashkët. Ekziston një dallim i qartë mes mundimit të
përjetshëm dhe shpërblimit të përjetshëm. Shpërblimi që
Allahu dhuron pa masë, rrjedh nga bujaria dhe mëshira e
Tij. Për këtë arsye, askush nuk e kundërshton.
Kundërshtimi bëhet vetëm nga ata që bëjnë paudhësi dhe
janë dënuar të banojnë përjetësisht në zjarrin e
Xhehenemit, pa e lehtësuar torturën e tyre, qoftë edhe për
një çast të vetëm.
A është një dënim i tillë për mëkatin
domosdoshmërish i kufizuar dhe korrupsioni për të cilin
mëkatari është shpallur fajtor, në përputhje me parimin e
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drejtësisë së Shenjtë, edhe në qoftë se ato ishin
bashkëshoqëruese gjatë gjithë jetës së tij? Le të supozojmë
se dikush kalon tërë jetën e tij në moçalin e ateizmit, të
mosbesimit dhe të korrupsionit. Kjo nuk mund të zgjasë
më tepër se një shekull, i cili duket si një çast, në krahasim
me përjetësinë.
Në përpjekjet e tyre për të zgjidhur këtë kontradiktë
midis drejtësisë së Zotit dhe përjetësisë së dënimit, disa
dijetarë e kanë interpretuar fjalën “khulud” - “përjetësia”, që
ndeshet në ajetet që kanë të bëjnë me dënimin e
mëkatarëve, me kuptimin më të gjerë “një periudhë kohe e
papërcaktuar”, duke çliruar mendjet e tyre nga kjo barrë e
mundimshme.
Megjithatë, ky interpretim është i papranueshëm
dhe jo real. Përveç faktit se ajo nuk mbështetet nga asnjë
provë e besueshme, ekziston parimi i përgjithshëm që ne
jemi të lejuar të bëjmë interpretime të tilla, vetëm kur ato
nuk bien ndesh me kuptimin e qartë dhe të dukshëm të
ajetit. Kur‟ani është mjaft i qartë në përcaktimin e fatit të
tmerrshëm të dënimit të përjetshëm të një grupi të caktuar
njerëzish, që, në një farë mënyre, e kanë krijuar me duart e
tyre. Në të vërtetë, është e vetëkuptueshme se Kur‟ani ka
hedhur poshtë, në mënyrë të prerë, interpretime të tilla
justifikuese: “Vallë, a nuk e dinë ata, se për atë që e
kundërshton Allahun dhe të Dërguarit e Tij, është
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përgatitur zjarri i Xhehenemit, në të cilin do të qëndrojë
përherë? Ky është poshtërimi më i madh!”247
“Këta janë ata për të cilët në Botën Tjetër nuk do të
kenë kurrgjë, përveç zjarrit. Do t‟u shembet çdo gjë që
kanë bërë në këtë jetë dhe do t‟u zhvlerësohet ajo që
kanë punuar.” 248
“Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë
Shpalljet Tona, do të jenë banorë të Zjarrit, ku do të
mbesin gjithmonë.”249
“Kushdo qoftë mes myslimanëve që e mohojnë
fenë, i kthejnë shpinën dhe vdesin si mohues, veprat e
tyre (të mira) do të humbasin në këtë botë dhe në Tjetrën.
Ata do të jenë banorë të Zjarrit, ku do të qëndrojnë
përgjithmonë.”250
Duke pasur parasysh qartësinë e këtyre ajeteve, nuk
është e mundur t‟u jepet atyre i njëjti interpretim i veçantë,
në mënyrë që të mohojnë vazhdimësinë e dënimit të
Xhehenemit. Teksti i ajeteve shpall se qëndrimi i
përhershëm në zjarrin e Xhehenemit do të jetë fati i atyre
mohuesve, për të cilët të gjitha rrugët e mundshme të
shpëtimit janë të bllokuara dhe të pakalueshme. Sa për ata
247

Sure “Et Teube”, ajeti 63.
Sure “Hûd”, ajeti 16.
249
Sure “El Bekare”, ajeti 39.
250
Sure “El Bekare”, ajeti 217.
248
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që kanë kryer një numër të caktuar mëkatesh apo shkeljesh
më të vogla, ata, ose do të kalojnë një pjesë kohe të
përshtatshme në zjarr, ose do të marrin mirësinë dhe faljen
e Allahut.

Frika ndaj Zotit dhe ndikimi i saj moral
Frika e ndëshkimit të drejtë të Allahut motivon
shumë njerëz për të zbatuar ligjet e Tij. Një frikë e tillë,
duke u bazuar në besimin fetar, ka një ndikim
pafundësisht më të madh në shpirtrat e njerëzve se
detyrimi, shtrëngimi dhe forca. Nëse një person e mëson
veten për t‟ju shmangur zemërimit të Allahut, shoqëria do
të mbrohet nga gjynahet që ai mund të kishte kryer.
Devotshmëria, pra, është një rojtar i fuqishëm. Sa herë që
ndikimi i mësimit fetar zbehet, krimet fillojnë të shtohen.
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Ai që e di se
Zoti sheh dhe dëgjon fjalën e tij dhe Ai (Zoti) është i vetëdijshëm
për të gjitha veprat e tij, si të mirat dhe të këqijat, është i
përmbajtur nga kjo njohuri dhe besimi në të cilën mbështetet,
nga të gjitha llojet e gjynaheve. Një person i tillë do të ketë frikë
Zotin e tij dhe do të refuzojë të ndjekë prirjet e dëshirave
personale.”251

251

Tefsir “Al Burhan”, faqe 1071.
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Kjo lloj frike, është krejt e ndryshme nga frika e
dëmshme dhe e rrezikshme, e cila lind nga dobësitë dhe
poshtërimi dhe, larg nxitjes së njeriut për të bërë ndonjë gjë
të dobishme, pengon rrugën e tij të përparimit dhe të
lumturisë. Frika që rezulton nga shqetësimi për rezultatin
përfundimtar të veprimeve të dikujt, është si një
paralajmërim për njeriun, për të mos ndotur veten me
gjynahe, përkundrazi, të vazhdojë në rrugën e kryerjes së
detyrave dhe përgjegjësive, të cilat sigurojnë lumturinë e
vërtetë dhe suksesin. Frika për pasojat e pakëndshme të një
akti të dëmshëm, transformon njeriun në një qenie të
disiplinuar, në një njeri të kujdesshëm me maturi dhe
largpamësi. Një person i tillë do të kryejë të gjitha detyrat e
tij, të mëdha apo të vogla, me kujdesin maksimal dhe me
besueshmëri. Ai do të reflektojë gjithmonë për
madhështinë dhe shkëlqimin e Krijuesit dhe, i varur mes
shpresës dhe frikës, siç e dikton feja, ai edhe shpreson për
favoret e pafundme të Allahut, edhe është i vëmendshëm
për pasojat e veprimeve të tij, duke qenë i sigurt që të mos
bjerë në kurthin e dëshirave të brendshme apo të
arrogancës.
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Frika dhe
ankthi janë si gardianë për zemrën e njeriut, ndërsa shpresa është
ndërmjetësuese në emër të vetvetes dhe nevojave të saj. Ata që e
njohin Allahun, shpresojnë për favoret e Tij, ndërsa ata i frikohen
Atij. Shpresa dhe frika janë si dy krahët e besimit. Vetëm ata
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besimtarë që i zotërojnë të dyja, mund të fluturojnë drejt
stacionit të kënaqësisë së Allahut.
Me syrin e intelektit, ata shikojnë këshillat dhe
kërcënimet e Allahut. Frika prej Zotit e drejton vëmendjen e tyre
para drejtësisë së Allahut, e cila është identike me thelbin e Tij
dhe i ndalon ata nga molepsja me gjynahe. Shpresa te Allahu u
bën thirrje atyre t‟i shpërblejë me favore dhe me bujarinë e Tij.
Me pak fjalë, shpresa e mban zemrën gjallë, ndërsa frika shtyp
prirjet satanike.”252
Duke folur për ndikimin pozitiv të vetëdijes për
vdekjen, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në një rast tjetër,
ka thënë: “Ndërgjegjësimi për vdekjen largon nga qenia e
brendshme e njeriut të gjithë epshin dhe pasionet e paligjshme,
shkul rrënjët e neglizhencës dhe të mungesës së vetëdijes, forcon
shpresën për përmbushjen e premtimeve ndaj Zotit, zbut dhe e
bën të ëmbël dhe të dhembshur natyrën e tij, shkatërron shenjat
dhe simbolet e idhujtarisë, shuan zjarrin e lakmisë dhe i shpalos
atij vogëlsinë dhe pavlefshmërinë e botës. Kjo është ajo që është
nënkuptuar në thënien e të Dërguarit më Fisnik: „Reflektimi për
një orë, është më me vlerë se një vit adhurim.‟”253

*****
252
253

“Muhaxhat al Bajda”, vëllimi 7, faqe 283.
“Bihar al Anuar”, vëllimi 3, faqe 128
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Kredhja në problemet e kësaj bote, me të vërtetë
vendos një perde harrese dhe neglizhence përpara vizionit
të njeriut. Ajo bën që ai t‟i kthejë shpinën vlerave të larta
shpirtërore, kështu që, në fund, ai do të takohet duarbosh
me vdekjen.
Një ditë, Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë
mbi të!), hyri në tregun e Basrës. Ai pa njerëz të përhumbur
krejtësisht në vetvete dhe tërësisht të dhënë pas biznesit të
tyre të shitblerjes. Ishte sikur vdekja dhe Ringjallja kurrë
nuk do të ndodhte. Kjo atmosferë e neglizhencës e
shqetësoi thellësisht, kështu që ai u përlot dhe tha: “O
shërbëtorë të botës, o skllevër të botës materiale! Tërë ditën ju
jeni të zënë me blerjen dhe shitjen, duke u përbetuar, ndërsa
punoni, netët tuaja kalohen në gjumë dhe në gjendje të mosdijes
së plotë. Pra, ditën dhe natën ju jeni të pavetëdijshëm për Botën
Tjetër dhe rezultatin e biznesit tuaj. Atëherë, kur do ta përgatisni
veten për udhëtimin që ju pret dhe, kur do të mblidhni rezervat
ushqimore që ju duhen? Kur do të filloni të mendoni për Ahiretin
dhe Ringjalljen?”254
Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), duke iu drejtuar
Allahut në lutje, ka thënë: “O Zot, zgjatma jetën për sa kohë që
ditët e saj shpenzohen në adhurim dhe bindje ndaj Teje. Nëse
vjen një moment, kur jeta ime bëhet ushqim për djallin, merrma
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shpirtin dhe jepi fund jetës sime përpara se të më kaplojë
mospëlqimi apo zemërimi yt.”255
Në të njëjtën kohë, për sa kohë njeriu është në këtë
botë, ai dëshiron kënaqësi të veçanta trupore dhe argëtime.
Kjo dëshirë e madhe është e përgjithshme, nuk kufizohet
në një grup të caktuar njerëzish. Objektet e kësaj dëshire
përfaqësojnë, me të vërtetë, një domosdoshmëri, që merr
fund vetëm me vdekjen. Prandaj, Allahu nuk i privon
askujt kënaqësitë (në formën e tyre të pastër dhe të
ligjshme) e as nuk nxit askënd që të largohet plotësisht nga
punët e kësaj bote.
Megjithatë, Ai e nxit njeriun të riorientojë shpresat e
tij larg vlerave të gënjeshtërta dhe të përkohshme të kësaj
bote, drejt vlerave dhe dëshirave të vërteta. Ai
paralajmëron që të mos mashtrohen nga kënaqësitë
kalimtare dhe të dyshimta të kësaj bote, apo të tërhiqet aq
shumë pas dëshirave të tij, sa të bëhet i privuar nga
shpërblimi i qëndrueshëm në Botën Tjetër.
Me fjalë të tjera, njeriu nxitet t‟i kushtojë vëmendje,
në çdo kohë, për të kërkuar kënaqësinë dhe të mirat e
Allahut.
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Veprat dhe ndëshkimet
Tani le të shohim se si është e mundur që të
pranojmë mungesën e raportit, që duket se është i
pranishëm në ndëshkimin e mohuesve, të kriminelëve dhe
të tiranëve përjetësisht në zjarrin e Xhehenemit. Si mund t‟i
atribuohet Allahut një shmangie e tillë, e dukshme nga
drejtësia?
Sapo ne fillojmë ta shqyrtojmë në thellësi këtë
çështje, do të shohim se ajo është e bazuar, pa dyshim, në
supozimin e gabuar, se ndëshkimet në Botën Tjetër janë të
pandryshueshme dhe fikse, në përputhje me vlerësimin e
Ligjvënësit për shkallën e krimit që do të ndëshkohet. Pasi
ky supozim është bërë, nuk ka asnjë mënyrë për të
saktësuar dhe për të zgjidhur përjetësinë në zjarrin e
Xhehenemit me natyrën domosdoshmërish të përcaktuar
të ndonjë vepre të kundërligjshme.
Megjithatë, marrëdhëniet mes një vepre dhe
ndëshkimit të saj është një marrëdhënie e natyrshme dhe
antologjike. Kjo e fundit, përbën frytin dhe rezultatin e të
parës. Dënimi apo ndëshkimi nuk është i fiksuar për
veprën me anë të një sërë kriteresh fikse juridike. Pasi kjo
bëhet e kuptueshme, problemi mund të zgjidhet lehtë.
Dhimbjet dhe vuajtjet që mëkatari vuan pas
Ringjalljes, janë vetë karakteristikat e veprës, karakteristika
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që kanë vazhdimësi të natyrshme. Për këtë arsye, ndjekin
mëkatarin në Botën Tjetër. Kur‟ani e tregon këtë në ajetet e
mëposhtme: “Natyrisht, atyre do t‟u dalin në shesh të
këqijat që kanë bërë e do t‟u bjerë kokës ajo me të cilën
talleshin.”256
“Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë
punuar. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt.”257
“Atë Ditë (në Ditën e Ringjalljes) njerëzit do të
paraqiten të ndarë grupe-grupe, që t‟u tregohen veprat e
tyre: kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë,
do ta shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa
një thërrmijë, do ta shohë atë.”258
“(Kini frikë) Ditën, kur çdokush do ta gjejë përpara
atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keq, duke
dëshiruar që midis tij dhe së keqes së tij, të ketë largësi
të madhe.”259
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Xhibrili
(Gabriel) erdhi për të takuar të Dërguarin më të Nderuar dhe i
tha: „O Muhamed, jetoje jetën tënde si të dëshirosh, por në fund
të fundit do të gjendesh ballë për ballë me vdekjen. Dashuroni,
duajeni këdo që ju dëshiron, por në fund të fundit, do të vijë dita,
256

Sure “El Xhâthije”, ajeti 33.
Sure “El Kehf”, ajeti 49.
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Sure “Ez Zelzele”, ajetet 6-8.
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kur ju duhet t‟i jepni lamtumirën dhe do të largoheni prej tij.
Bëni çdo gjë që ju dëshironi, ndërsa jeni në këtë botë, por në
Ditën e Kiametit do të shikoni përsëri veprat që keni kryer.”260
Çfarë kuptohet me të parit e veprave në Botën
Tjetër, është ballafaqimi i njeriut me formën dhe trajtën që
kanë marrë veprat e tij në atë fushë, në përputhje me
kushtet.
Pavarësisht supozimit tonë, se veprat tona janë
çështje të menjëhershme, që i mungon qëndrueshmëria
dhe vazhdimësia, ato peshojnë aq shumë në raste të
veçanta, saqë depërtojnë në të gjitha dimensionet e
ekzistencës.
Shembulli i mëposhtëm mund të na ndihmojë për të
kuptuar domethënien. Përfytyroni një njeri, mendimi i të
cilit është tërësisht negativ dhe mban gjithnjë syzet e
pesimizmit. Një person i tillë do ta shohë tërë botën të
fshehur pas perdes së errët të territ. Në vend që të mbushet
me gëzim apo qetësi nga mrekullitë dhe finesa e mbretërisë
natyrore, shpirti i tij do të shtypet dhe do të mposhtet nga
mënyra pesimiste e të menduarit.
Ai kurrë nuk do të jetë në gjendje ta heqë velin e
errët që ka modeluar nga pamja trallisëse që çdo dukuri e
krijuar do të paraqitej ndryshe. Ky pesimizëm i
260

“El Kafi”, vëllimi 3, faqe 255.
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dhimbshëm nuk ka se si të mos krijojë një torturë të
dhimbshme brenda shpirtit të tij, duke i shkaktuar atij
dëshpërim dhe mjerim. Mund edhe të thuhet se është më e
dhimbshme se verbëria, sepse, ndërsa të verbrit janë të
privuar nga shikimi, në aspektin e mrekullueshëm të botës,
pesimisti vuan mjerimin e ashpër përsëri, sa herë që ai
sheh çdo dukuri të krijimit.
Nga një pikëpamje, pesimizmi i një individi të tillë,
mund të thuhet se është i kufizuar dhe ka një fund, por,
ngaqë shumëfishohet me të gjitha dukuritë që ai has në
botë, gjithashtu, mund të thuhet se ai është i pafund:
pesimisti e sheh veten të përballur me raste të panumërta
të errësirës, të shëmtisë dhe të keqes.
Le të supozojmë se dikush orienton një tjetër në
rrugë të gabuar dhe pasardhësit e atij që ka marrë rrugën e
gabuar, vazhdojnë të njëjtën rrugë. Secili pasardhës, pastaj,
kryen mijëra gjynahe dhe vepra korruptive. Të gjitha ato
vepra të liga do të jenë rezultat i një akti të vetëm, efektet e
të cilit do të vazhdojnë pafundësisht. Ata do të ngjajnë si
një zinxhir që shkon pas deri tek individi i parë. Të gjitha
këto vepra, në përputhje me rrethanat, do të kthehen
përsëri në pikën e tyre të nisjes.
Kur‟ani thotë: “(Le të thonë kështu, me qëllim) që t‟i
mbajnë gjynahet e veta të plota në Ditën e Kiametit, si
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dhe pjesën e gjynaheve të atyre që i çuan në humbje nga
padijenia; sa e keqe është barra që do të bartin ata!”261
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kushdo
në mesin e shërbëtorëve të Zotit, që krijoi një zakon të keq në
mesin e njerëzve, do të ngarkohet me mëkatin e njëjtë me
gjynahet e atyre që ai ka mashtruar, pa zvogëluar në asnjë
mënyrë mëkatin e tyre.”262
Kështu një veprim i caktuar, nga ana e njeriut,
mund të jetë i barabartë me një seri veprimesh të
pafundme.
Jo vetëm çdo vepër e qenieve njerëzore lë gjurmë në
botën njerëzore. Ajo lë edhe gjurmë të thella, të një lloji të
veçantë, në botën e të panjohurës. Ai vë në lëvizje valët e
tërheqjes ose të shtytjes. Nëse akti është i lig, gjithë bota e
padukshme bashkohet për ta zmbrapsur dhe për ta
refuzuar atë dhe, nëse vepra është e mirë, gjithë bota e
padukshme bashkohet për ta tërhequr atë.

*****
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Një gabim i mëtejshëm është hamendësimi se
marrëdhëniet mes një akti të keq dhe ndëshkimit të këtij
akti është i përkohshëm. Kohëzgjatja e ndëshkimit është në
raport me llojin ose natyrën e mëkatit, jo me kohëzgjatjen e
tij. Është pikërisht ky lloj proporcionaliteti që përbën
marrëdhënien e vërtetë mes veprave që kryejmë dhe
shpërblimit për to në Botën Tjetër.
Kohëzgjatja e përkohshme nuk vihet aspak në
diskutim. Pasi e kupton që dënimi dhe shpërblimi janë
pasojat direkte të vetë veprimit, nuk është logjike të
kërkosh barazi sasiore ndërmjet veprës dhe ndëshkimit!
Për të ilustruar këtë pikë, le të shohim një shembull
tjetër. Bota e jashtme manifeston një lloj reagimi për çdo
veprim tonin. Ata që digjen në zjarrin e krijuar, si pasojë e
veprave të tyre, mund të thuhet në të njëjtën kohë, që do të
vuajnë nga pasojat e këtij ligji. Le të supozojmë se një djalë
i ri dëshiron të fluturojë në ajër. Ai ngjitet në çatinë e
ndërtesës ku jeton dhe, ndërsa hidhet për të fluturuar, bie
në tokë, thyen shtyllën kurrizore dhe paralizohet.
Për shkak të fantazive të tij, i riu i pashpresë, në këtë
mënyrë, është privuar nga përdorimi i këmbëve për gjithë
pjesën tjetër të jetës së mbetur dhe është dënuar me
dhimbjen, mjerimin dhe privimin. Ai iu kushtua fantazisë
së tij vetëm për një çast, por pasojat mund të jenë sa
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pesëdhjetë vite që do të kalojë i ulur dhe i gjymtuar, i
mbyllur në shtëpinë e tij.
Kjo histori për pasojat fatale të rënies nga një çati,
ilustron më së miri se si pasojat e veprave tona kthehen
mbrapsht po mbi ne. Ashtu si shtëpia kthehet në një burg
për djaloshin e marrë, ne, gjithashtu, ndërtojmë burgjet për
veten tonë me veprat tona. Për të përdorur një metaforë
tjetër, veprat që kryejmë, bëhen çibanë ose njolla të
shëmtuara në fytyrat tona.
A është në kundërshtim me drejtësinë, që një
moment i vetëm neglizhence dhe mungese të përmbajtjes,
duhet të pasohet me një jetë të tërë me keqardhje, që duhet
të ketë një mungesë të tillë barazie midis veprës dhe
pasojës së saj në shkatërrimin e pariparueshëm të jetës? A
nuk ka një kontradiktë mes rezultatit të veprës dhe
madhësisë sasiore të vetë veprimit?
Le të supozojmë se personi, në historinë që treguam,
duhet të jetonte jo për pesëdhjetë vjet, por për disa mijëra
vjet. Ai përsëri do të ishte ngarkuar për tërë jetën e tij me
pasojat e marrëzisë së një momenti dhe sërish mund të
thuhej se kjo është e padrejtë.
Lidhja mes një vepre penale dhe ndëshkimi i saj,
pra, nuk është e përkohshme, qoftë në këtë botë apo në
Tjetrën.
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Edhe në kodet penale, të cilat janë zbatuar në këtë
botë, nuk i është kushtuar vëmendje madhësisë kohore apo
hapësinore të krimit. Është lloji i krimit, natyra e veprës, që
është vendimtare. Numri i rasteve që është kryer krimi dhe
periudha në të cilën krimi ka zgjatur, nuk konsiderohen si
vendimtare.
Kush duhet të marrë dënimin, ndëshkimin më të
madh: një kriminel që në një çast hedh në erë dhe copëton
dhjetë vetë, duke hedhur një granatë kundër tyre, apo
dikush që dëgjon muzikë pavlerë për dhjetë vjet?
Dikush mund të verbojë njëzet njerëz ose më shumë
në një kohë shumë të shkurtër dhe të dënohet me burg të
përjetshëm për këtë vepër. A ka ndonjë lidhje mes kësaj
vepre dhe ndëshkimit të saj, për sa i përket kohëzgjatjes
ose sasisë? Sigurisht që jo.
Me pak fjalë, ligjet që janë të miratuara në mesin e
njerëzve, gjithashtu, nuk bëjnë ndonjë lidhje kohore mes
një krimi të caktuar dhe ndëshkimit të tij.

*****
Diskutimi i mësipërm ka vërtetuar se një shembull i
vetëm i krimit të rëndë, një vrasje apo vepra të ngjashme,
mbartin, në vetvete, pasoja të panumërta shkatërruese,
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shpërthimi final i të cilit do të sjellë, që njeriu të digjet
përjetësisht.
Është vetë njeriu që me vetëdije dhe me dëshirën e
tij, shkel urdhrat e Allahut, shmang veten nga e vërteta
dhe ndot veten me mosbesim, ateizmin dhe gjynah. Ai
krijon, në këtë mënyrë, fatin e vet dhe duhet të vuajë
pashmangshmërisht pasojat e veprave të tij.
Shembujt e ndryshëm që kemi cituar, të gjithë kanë
një defekt. Shkaqet dhe arsyet që çojnë në një rezultat të
caktuar, mënyra në të cilën një person i marrë mbërthehet
nga pasojat e veprave të tij, e gjithë kjo mund të kuptohet
lehtë nga njerëzit. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në
lidhje me situata të tilla dhe ato llogariten si mjaft të
zakonshme.
Në të kundërt, shpërblimi dhe ndëshkimi që jepet
në Botën Tjetër janë përtej sferës dhe shtrirjes së përvojës
sonë shqisore. Ato janë subjekt i dyshimit dhe madje mund
të mohohen. Pasojat e veprave, ndërsa bëhen të dukshme
në Botën Tjetër, janë, me të vërtetë, të ngjashme me pasojat
që mund të vërehen në këtë botë. Megjithatë, ekziston një
ndryshim i madh në aspektin e shkallës dhe të saktësisë.
Veprat dhe sjelljet tona në këtë botë sjellin dënimin
dhe shpërblim e tyre, i cili mbetet pezull mbi kokën tonë si
një stuhi breshëri deri në Ditën e Ringjalljes. Ne jemi
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përgjegjës vetëm për veprat tona, sepse njeriu ka fuqinë të
vendosë lirisht në këtë jetë dhe ai nuk mund ta
konsiderojnë veten thjesht si thelbin apo aspektin kryesor
të shoqërisë dhe të historisë.
Pasi rebelimi, korrupsioni dhe mosbindja përfshijnë
tërë qenien e një personi, kështu që ai shpenzon të gjitha
energjitë e tij për keqbërje dhe nën skllavërinë e dëshirave
të ethshme e të pavlera, ai duhet të paguajë çmimin për
zgjedhjen e tij, që nuk është gjë tjetër përveç privimit
përgjithmonë nga mirësitë e Zotit. Ky fat, tërësisht i
natyrshëm dhe i domosdoshëm, nuk është aspak i
papajtueshëm me drejtësinë e Allahut, sepse thelbi i tij
është krejtësisht i pastër nga çdo gjurmë e padrejtësisë.
Zbritja e dënimit për mëkatarët dhe rebelët nuk
është asgjë tjetër veçse pasojë e natyrshme e veprimeve të
tyre. Po kështu, ajo çfarë do të shijonin të dëlirët dhe të
virtytshmit, nuk është asgjë tjetër përveç frutat e pasojave
të veprimeve të tyre. Nëpërmjet devotshmërisë dhe
vërtetësisë që kanë praktikuar, ata kanë prodhuar vetë
lumturinë që do ta gëzojnë në këtë botë dhe në Botën e
Përtejme. E vërteta e kësaj është e qartë nga thënia e
famshme e të Dërguarit më fisnik, Profetit Muhamed (Paqja
dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Kjo
botë është lëvrim i Botës Tjetër.”
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Duke qenë kështu, një person i mençur, çfarë do të
zgjedhë si më të keqin mes dy kësmeteve që qëndrojnë
para tij? Njeriu është xhevahiri i ndritshëm i krijimit. Ai
nuk duhet të bëjë asgjë që i heq madhështinë vetes, duke i
besuar kontrollin e qenies së tij dëshirave të ethshme e të
pavlera. Dëshirat përvëluese të unit instinktiv do ta kenë të
lehtë të dominojnë plotësisht shpirtin dhe vullnetin e atyre
që dalin vullnetarë për t‟u shërbyer atyre. Le të mos
lejojmë tymin verbues që lind nga dëshirat tona të
brendshme, të verbojë syrin e inteligjencës, në mënyrë që të
shmangim rënien në pusin e humbjes, mes torturave të
Xhehenemit të përjetshëm.

*****
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi
të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Plotfuqishëm do
t‟i adresohet njeriut në Ditën e Gjykimit: „O Biri i Ademit! Unë
isha i sëmurë dhe ti nuk erdhe të më shohësh.‟
Pastaj njeriu do t‟i thotë: „Si mund të të vizitoj Ty, duke
e ditur se Ti je Krijuesi i të dy botëve?‟
Allahu përgjigjet: „A nuk e dinit ju se filan shërbëtor i
Imi ishte sëmurë? Ju nuk morët mundimin për ta vizituar atë.
Nëse do të ndodhte kështu, do të më kishit gjetur edhe Mua pranë
tij.‟
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Allahu, pastaj, do të vazhdojë: „O bir i Ademit! Ju
kërkova ushqim dhe ju nuk më dhatë.‟
Njeriu do të përgjigjet: „Si mund të të ushqejmë Ty,
duke e ditur se Ti je Krijuesi i të dy botëve?‟
Allahu do të përgjigjet: „A nuk e dinit ju se filan
shërbëtor i Imi kërkoi prej jush ushqim? Ju nuk pranuat t‟i jepni
të hajë. Në qoftë se ju do t‟i kishit sjellë ushqime atij, do të më
kishit gjetur Mua pranë tij.‟
Pastaj, Allahu do të vijojë: „O bir i Ademit! Ju kërkova
të më jepnit pak ujë për të pirë dhe nuk pranuat.‟
Njeriu i thotë: „Si mund të të jap ujë për të pirë, duke
parë se fuqia Jote mban fatin e të gjitha gjërave në dorën e Tij?‟
Zoti do t‟i përgjigjet: „Shërbëtori Im ju kërkoi ujë të
pijshëm, por ju refuzuat t‟ia sillnit. Nëse ju do t‟i kishit dhënë
ujë, ju do të më kishit gjetur Mua pranë tij.‟”263
Natyra thelbësore e njeriut, në të dy dimensionet e
tij, trupore dhe shpirtërore, e predisponon atë si për
dashuri, ashtu edhe për përpjekje krijuese. Nëse impulset e
veçanta negative, e bëjnë që të angazhohet në kundërvajtje
e krime, shtypje dhe ashpërsi, kjo paraqet një lloj gjendje
patologjike, me të cilën njeriu ka vendosur të mbushë
263

“Uesailu Shiia”, vëllimi 2, faqe 636.
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veten me korrupsion dhe papastërti. Ka gjithmonë një
shteg të hapur për të, për të shmangur e për të shpëtuar
nga kjo gjendje.
Kur‟ani e konsideron si të domosdoshme dhe
urgjente për njeriun që të reagojë me neveri ndaj gjynahut
dhe rebelimit kundër Allahut.
Kështu, ai shpall: “Por Allahu jua ka bërë të dashur
besimin dhe jua ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu
siç jua ka bërë të urryer mosbesimin, shthurjen dhe
mosbindjen.”264
Për të zgjedhur rrugën e drejtësisë dhe të lumturisë
së vërtetë, për të arritur në bregun e shpëtimit, është e
mjaftueshme të ndjekim rrugën që natyra thelbësore dhe e
vazhdueshme ka zbuluar para nesh.
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me
natyrën e përjetshme të dënimit, thotë: “Nëse një grup mes
njerëzve të Xhehenemit duhet të qëndrojë përjetësisht aty, kjo
është, sepse ata kishin si qëllim vazhdimin e kryerjeve të
gjynaheve, sikur do të ishin të pavdekshëm në këtë botë. Po
kështu, nëse njerëzit e Xhenetit duhet të mbeten përgjithmonë
atje, kjo është, sepse qëllimi i tyre i përhershëm ka qenë t‟i binden
Allahut dhe urdhrave të Tij, sikur do të ishin të pavdekshëm në

264

Sure “El Huxhurât”, ajeti 7.
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këtë botë. Lloji i ekzistencës së përjetshme, që secili grup gëzon,
është i përcaktuar nga qëllimet dhe synimet e tyre.”265
Është e vërtetë se qëllimi i vetëm nuk është i
mjaftueshëm për të marrë ndëshkimin. Askush nuk mund
të dënohet vetëm për konceptimin e një qëllimi të caktuar.
Në të njëjtën kohë, qëllimi është si një çelës që hap derën
për qenien e brendshme të njeriut dhe mundëson që të
shihet përmbajtja e saj.
Kur rebelimi, e keqja dhe keqbërja arrijnë nivelin që
një person vendos të mëkatojë në vazhdimësi, kështu që
mosbesimi përpin tërësisht qenien e tij, burimet e virtytit
dhe të mirësisë shterojnë brenda tij dhe të gjitha shtigjet që
çojnë drejt shpëtimit dhe adhurimit të së vërtetës, janë të
bllokuara.
Duhet të kihet parasysh se nuk ka asnjë kontradiktë
thelbësore mes të shijuarit të të mirave të kësaj bote dhe ato
të Botës Tjetër. Gëzimi i bekimeve të kësaj bote në mënyrë
legjitime, nuk çon në privimin e Botës Tjetër.
Kur‟ani thotë: “Thuaj (O i Dërguar): „Kush i ka
penguar stolitë dhe ushqimet e këndshme, të cilat Ai i ka
krijuar për robtë e Vet?‟ Thuaj: ;Ato janë në këtë botë për
besimtarët (dhe të tjerët), ndërsa në Botën Tjetër do të
265

Po aty, vëllimi 1, faqe 36.
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jenë të posaçme për ta. Kështu ua shpjegojmë argumentet
njerëzve që dinë.”266
Një ajet tjetër thotë: “Por përpiqu me atë që të ka
dhënë Allahu të fitosh jetën e Botës së Ardhshme, duke
mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të
tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë ty Allahu. Mos kërko
ngatërresa në Tokë, sepse Allahu nuk i do
ngatërrestarët.”267
Më tej, një tjetër ajet thotë: “Por ka dhe të tjerë që
thonë: „Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të
mira në Botën Tjetër dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit (të
Xhehenemit).‟”268
Islami refuzon një jetë të padobishme, duke mohuar
botën, pasi asnjë nuk lejohet të deklarojë të paligjshme
lumturinë dhe të mirat që Allahu i ka shpallur të ligjshme.
Natyrisht, jeta e kësaj bote duhet të konsiderohet si
paraprake për në Botën e Përtejme, si një rast për të fituar
lumturi dhe fat të mirë në atë mbretëri. Allahu ka
urdhëruar të mira për njeriun, për t‟i mundësuar atij
mbarësi e begati në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Më tej, i
kujton atij se të gjitha gjërat që i janë dhënë atij, është e
266

Sure “El A‟râf”, ajeti 32.
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268
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natyrës së një besimi. Ai duhet t‟i japë me zemërgjerësi
tjetrit një pjesë të asaj që ai zotëron, në mënyrë që të fitojë
kënaqësinë e Allahut.
Një nga manifestimet e mirësisë së Zotit, është se Ai
i përgjigjet ushtrimit të njeriut me gjerësinë e botëkuptimit
dhe bujarinë me të mirat që janë tërësisht të Tijat, duke u
dhuruar atyre shpërblim të mëtejshëm.
Nëse njerëzit janë të kënaqur me kënaqësitë e
dukurive në këtë botë, Zoti u kujton atyre begatitë e Botës
Tjetër, që nuk janë të krahasueshme në asnjë mënyrë me
kënaqësitë e kësaj bote, edhe pse ato paraqiten si
vazhdimësia e tyre në një formë më të dëshirueshme. Ai i
paralajmëron njerëzit të pakësojnë lidhjet e tyre me
kënaqësitë e kësaj bote dhe të shpresojnë, në vend të atyre,
për kënaqësitë e Botës Tjetër. Humbja e mundësive të kësaj
bote, do të ishte humbje e shpërblimeve në Botën Tjetër
dhe, në këtë mënyrë, bien pre e pendimit të pavlerë.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
ka thënë: “Sa shpesh disa kënaqësi të turpshme, të neveritshme
dhe të parëndësishme e pengojnë njeriun nga përfitimi në një
shkallë të lartë të fisnikërisë dhe e pengojnë atë në rrugën e tij
drejt lumturisë!”269

269
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Çka e shkakton lindjen e një kontradikte mes kësaj
bote dhe Botës Tjetër, është orientimi ekskluziv drejt kësaj
bote dhe zgjedhja e saj si qëllimi përfundimtar. Ndjekja me
këmbëngulje dhe dëshirë të zjarrtë vetëm e kësaj bote,
domosdoshmërish do të privojë njeriun nga fazat e
shkëlqimit të Botës Tjetër.
Pasioni i njeriut për këtë botë, përkushtimi i tij i
nënshtruar për të mirat materiale që ajo ofron, në mënyrë
të pashmangshme do ta largojë atë nga kësmeti i tij i
vërtetë. Inteligjenca e tij do të prodhojë mungesë të
vetëdijes. Ai do të ndalojë së përparuari dhe do të gjejë
veten në amulli, në një pikë të padenjë për pozicionin e tij
të lartësuar.
Kur‟ani Fisnik paralajmëron njerëzit të mos e bëjnë
këtë botë të paqëndrueshme objekt të adhurimit të tyre dhe
qëllimin e tyre përfundimtar, sepse ajo i drejtohet të
Dërguarit fisnik të Islamit, Profetit Muhamed (Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Andaj, ti
(o Muhamed) largohu prej atij, që i kthen kurrizin
Kur‟anit dhe, që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote! Kaq
është shkalla e njohurive dhe e vetëdijes së tyre.” 270
Në mënyrë të ngjashme, në një tjetër ajet të Kur‟anit,
thuhet: “Ata janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, por
270

Sure “En Nexhm”, ajeti 29.
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jeta e kësaj bote është e vogël në krahasim me Botën
Tjetër.”271
Ose përsëri: “Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se
do të takohen me Ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj
bote, duke gjetur prehjen në të dhe që janë të
pavëmendshëm ndaj Shenjave Tona.”272
Islami, pra, nuk e zhvlerëson këtë botë. Ai, madje i
jep fisnikëri veprimtarive të njeriut në këtë botë.
Fakti që sytë e njeriut duhet të drejtohen në Botën
Tjetër si ideali i tij, nuk do të thotë se ai nuk duhet të ketë
pjesë në këtë botë.
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!),
e sqaron këtë çështje: “Njerëzit ndahen në dy grupe, në
aspektin e veprimeve dhe qëllimeve të tyre.
Grupi i parë punon dhe përpiqet vetë për hir të kësaj bote
dhe nuk ka asnjë synim tjetër. Kredhja e tyre në çështje
materiale, i pengon ata të reflektojnë mbi Botën Tjetër, sepse
mendimet e tyre vazhdimisht sillen rrotull kësaj bote dhe
kënaqësive të saj. Shqetësimi i tyre për të ardhmen është i
kufizuar në ankthin për fatin e atyre që do të lënë pas. Ata nuk
tregojnë vëmendje për fatin e tyre dhe ditët e vështira që i presin.

271
272
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Ditët e jetës së tyre i kalojnë duke u përpjekur për të siguruar
gjithçka për ata që do të lënë pas.
Grupi tjetër ka zgjedhur Ahiretin si qëllimin e tyre të
vërtetë dhe të gjitha përpjekjet e tyre janë drejtuar për arritjen e
këtij qëllimi. Bota do ta vërë veten në dispozicion të tyre, pa e
kërkuar këtë gjë. Në këtë mënyrë, ata do të arrijnë këtë botë dhe
Botën e Përtejme. Kur ata të ngrihen në mëngjes, do të kenë
reputacion të mirë në sytë e Zotit të tyre dhe Ai do t‟u japë atyre
çdo gjë që do të kërkojnë.”273

273
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