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Word of Oneness 

(Kalimat-it Tawhid) 

 

 

 
 

 

 

La ilahe ill-Allah 

 

 

 

 

“Nuk ka Zot, vetëm ALL’LLAHU ËSHTË!” 
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“Ata nuk madhëruan ALL’LLAHUN me madhërinë e TIJ 
të vërtetë....” 

[22:74] 

 

 

 

“ Nuk e ke parë ti (Muhammed)atë që duke e ditur, 
dëshirën(epshin) e vet e respekton si ZOT.të vetin...?” 

[45-23] 

 

 

  

“ Mos adhuro, pranë ALL’LLAHUT, asnjë zot tjetër.....” 

28-88] 

  

  

 

 

“Thuaj : Është ALL’LLAHU”, dhe lëri të tjerat!...” 

[6-91] 
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PARATHËNIA (E PËRKTHIMIT ANGLISHT) 

  

Miku im! 

Nuk është e rastësishme që ju tash t’a kini në duar, një libër 
të veçantë, i cili shpjegon domethënjen e emrit <<ALL’LLAH>> 
si dhe ekzistencën e njëmendtë të njeriut, në një mënyrë 
tjetër, e panjohur kjo deri tash për ju,e në pajtim të 
njëmendtë me mësimet e Muhammedit ( paqja dhe bekimi 
qofshin mbi te), dhe duke u mbështetur mbi KUR’ANIN e 
shenjtë. 

Para së gjithash, do të dëshiroja të theksojë se qëllimi im i 
vetëm, duke përgatitur këtë përkthim, ka qenë t’a arrijë këtë 
shkencë të njëmendtë të Muhammedit (paqja dhe bekimi 
qofshin mbi te),dhe këtë të kuptuar të vërtetë 
<<t’ALL’LLAHUT>>, në mënyrë që t’ua komunikojë aq sa 
është e mundur, atyre që më pyesin, qofshin ata besimtarë 
ose jobesimtarë ; pra nga penda e Zotri Ahmed HULUSI!. 

<<ALL’LLAHU i lajmëruar nga MUHAMMEDI>>, është 
përmbledhje esesh, të riprodhuara nga fjalimet (diskurset)) e 
Ahmed Hulusit, të bashkuara në burim në një libër, i shkruar 
në turqisht më 1989..Siç do t’a hetoni ju vet, qëllimi kryesor i 
këtij libri është të shpjegojë se kurrë nuk ka ekzistuar kurfar 
ZOTI dhe se paragjykimet mbi temëm e një ZOTI, të ngulitura 
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në mendjet e njerëzve ose të diskutuara në qarqet religjioze, 
nuk i përgjigjen në asnjë mënyrë të kuptuarit të ALL’LLAHUT, i 
lajmëruar nga Muhammedi. Në mënyrë prozaike, të kuptuarit 
e ALL’LLAHUT të lajmëruar, do të rishqyrtonte plotësisht 
pikpamjet e secilit mbi jetën, mbi organizimin duke iu 
bashkuar atij, poashtu mbi vet ekzistencën e vet, dhe aq më 
parë, këndvështrimi tij mbi ekzistencën. Kështu, 
trajtimi(qasja) tradicional i religjionit si insitucion i 
veçuar(izoluar) nga pjesa tjetër e jetës, do të shfaqet i pabazë 
derisa të shofim se ç’ofron ky lloj i të kuptuarit të njëmendtë. 

Duhet të thuhen disa fjalë mbi përkthimin anglisht. 

Edhepse jam përpjekur t’i mbetem besnik tekstit burimor, aq 
sa ka qenë e mundur, duke ndërmarr këtë përkthim të parë 
të veprave të Zotriut, vlenë për t’u theksuar që disa shprehje, 
të cilat i kam përdor, mund të mos kenë kuptimin e njejt në 
tërsinë e saj, duke pasur parasysh veçoritë strukturore të të 
dy gjuhëve të ndryshme..  

Në fund të faqes kam shtuar shënime të shkurtëra 
shpjeguese, lidhur me temën e neofiteve, si dhe njoftime 
plotësuese, mbase kjo ishte e domosdoshme. N’italik i 
shënova ajetet e Kur’ANIT të Shenjt si dhe sentencat e 
Sufistëve të përshtatura n’arabisht., për ata, të cilët tashmë 
janë familjarizuar me literaturën islame. 

Numrat e kaptinave të secilit ajet të Kur’ANIT të Shenjtë, janë 
shënuar me sa vijon “( 57:3)”,që shënon ajetin tre të kaptines 
57. 

Ju lutem shënoni po kështu se të gjitha referimet që i 
bëhen”burrit” ose “atij”.vlejnë njëkohësisht edhe për “gruan 
“ ose “ajo”shenjojnë njësoj edhe “gruan”, vetëmse 
thënë.ndryshe. 
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Njëherit, me këtë rast, do t’i falenderoja sinqerisht, të gjithë 
miqt, të cilët kanë gjetur kohë të më ndihmojnë në korrigjim 
dhe në botimin e kësaj vepre..  

Ne i ftojmë të gjithë, kushdoqoftë, pamvarsisht se kush është 
ai, të na bashkohet në këtë rrugëtim të njohjes së” 
ALL’LLAHUT “e kështu t’a njohim VET VËRTETËSINË TONË TË 
KULLUAR. Bashkojuni këtij rrugëtimi në të kuptuarit të 
gjendjes së njëmendtë të <<ATIJ>>, që është i pambarim dhe 
i pa kurfar lloj kufish, që të jetësoni ndërgjegjën Universale të 
vet vetëekzistencës tuaj dhe të gjendet<<ALL’LLAHU>>, 
Krijuesi juaj, në QENËSINË tuaj, e jo në mënyrën më të 
largët.(lexo – pra (jo)kërkimi ALL’LLAHUT, larg nesh, diku 
jasht nesh). 

Pastroni zemrën tuaj nga kërkimi ose mohimi i një zoti i 
ndodhur diku në hapësirë, largë jush, gjë që është plotësisht 
iluzore (e rrejshme), dijeni se <<ALL’LLAHU>> nuk është i 
përfytyruar, <<AI >>nuk është një zot, <<AI>> është vetëm 
<<AI >>që nuk ka ekzistuar kurrë,që është <<Unik nga vet-AI 
>>(që është vetvetiu), prandaj ekziston ajo që ju e quani 
“vetëekzistimi juaj”. Shikoni të Vërteten dhe përdoreni si ilaq 
duke u futur në fshehtësitë si : 

“ Cilido që njifet, njef Zotin e vet”. Ose sikur që thoshte h.Aliu 
:“Ju  e përfytyroni vetveten të veçuar dhe të vogël, ndërkaq 
brenda jush është një Gjithësi, njera nga më të mëdhatë.” 

Dhe siç thoshte Muhidin ibn Arabiu  : 
 “Ata që e shofin të dashurin e tyre këtu, janë ata që do t’a 
shofin nesër  

Ate që ata njohin nga i dashuri këtu, Janë ata që janë të 
verbër këtu”. 
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Mendoj që kjo është një nismë e paraqitjes së shkencës së 
Ahmed Hulusit, për  njerëzit, përtej Turqisë,dhe përreth 
botës, jam i sigurt që asnjeri nuk do të mund t’a kryente një 
shërbim më të mirë  se sa duke ftuar cilindo që t’a ndajë një 
pjesë aq të afërtë të së vërtetës, duke e shpjeguar historinë e 
plotë të gjinisë njerzore. 

Në fund dua të ngulmoj që as Zotri  Ahmed Hulusi e as unë 
kurrë nuk kërkojmë kurfar të drejte të riprodhimit  të 
autorsisë ose të përkalimit(transmetimit) të kësaj pune.Të 
gjithë që e dëshirojnë, mund t’a riprodhojnë dhe t’a përcjellin 
këtë shkencë, në çfardo mënyre qoftë dhe të botojnë librin, 
me kusht që të mbetet e pandryshuar  forma e saj burimore. 
Kurfar kundërshpërblimi nuk do të kërkohet për diturinë 
(shkencën ) e ALL’LLAHUT. 

Dasht ALL’LLAHU të na jap, të gjithë neve njohje nga drita e 
njohjes së TIJ. 

 

Ahmed BAKI 

27 shtator 1992 

Bahçelievler/ISTAMBULL 
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HYRJE 

  

Ja libri ynë që është titulluar <<ALL’LLAHU i lajmëruar nga 
Muhammedi (s.a.w).>>Për shumicën prej nesh, ndoshta 
është një titull interesant. Do të pyeteshim ndoshta, përse të 
mos e titullonim vetëm “ALL’LLAHU”. 

  

Në këtë libër ne do të përpiqemi të shpjegojmë sa të jetë e 
mundur më mirë se <<ALL’LLAHU>> nuk është një zot dhe se 
asnjëra nga variantet e zotit të sajuar në mendjet tona, e 
mbështetur mbi njohjet e gabuara, e asnjëra edhe nga 
paragjykimet tona, nuk pajtohet me <<ALL’LLAHUN>> siç na e 
ka paraqitur pejgamberi Muhammed (paqja qoftë mbi te 
(s.aw). 

Në mendjen e secilit është një variantë e zotit, gadi tek të 
gjithë njerëzit, që nga më të parmët deri tek më të 
qytetëruarit. Është një zot që ne e duam herë herë, dhe ndaj 
të cilit ne jemi të zemruar në çastet tjera. Disa herë bile ne 
edhe e gjykojmë, e akuzojmë për veprimet e këqija dhe 
gabimet.Të themi të vërtetën shpesh ne e mendojmë si një 
gjysh të butë, të dashur, ose si një sulltan i tërbuar, i 
zemëruar që qëndron mbi një yll bukur më lartë mbi ne ose 
gjetiu në hapësirë. 



^    ‘ A LL’ LLAHU ’  

 

13 

1.Shkurtesa (s.aw)vihet përgjithësisht pas emrit të ndonjërit 
nga Pejgamberët e Islamit dhe do të thotë :( paqja dhe bekimi 
i ALL’LLAHUT qofshin mbi te) 

Ka edhe prej tyre që kanë një mendje të kufizuar dhe 
përmbajnë qëndrimin se njëmend nuk ka zot, siç përfytyrojnë 
njerëzit dhe pohojnë se “nuk besojnë në ZOT”. Këta njerëz 
janë quajtur ate ose ateista. 

Megjithatë as ateistat që nuk e njohin zotin, as ata që kanë 
një variantë të zotit në pajtim me ate që ua kanë treguar, nuk 
janë në rrjedha se ç’është<< ALL’LLAHU i lajmëruar nga 
Muhammedis.a.w)>>. 

Ky libër është një përgjigje në këtë pyetje. Në vazhdim ne do 
të përpiqemi t’a shpjegojmë “ALL’LLAHUN”, të tillë siç është 
përkufizuar, shpjeguar dhe kumtuar nga Muhammedi, i cili 
është përpjekur të na e bëj të kuptueshëm, aq sa do të mund 
t’a kuptojmë ne.  

Kapitulli” Njësisë”, ose surja e njësisë (Ihlâs)në Kur’an është 
pikëfillimi ynë. Shumica prej ne muslimëve jemi familiarizuar 
me këtë sure që nis me “Kul HU vall’llahu AHAD”...., 
megjithatë ne gadi të gjithë jemi të paditur sa i përket 
kuptimit të saj të thellë dhe të vërtetë. Kjo sure kaq e shkurt 
është konsideruar e barazflefshme me një të tretën e Kur’anit 
; siç kanë bërë të ditur shumë shokë të Pejgamberit. 

Themi qartë se është injorant (i paditur) ai i cili nuk din, 
kokëtrashë ai i cili nuk kupton, dhe ahmak, ai që nuk kupton, 
nuk kupton (interpretimin)! 

Një vemendje e veçant në Kur’an i është kushtuar 
<<MENDJES>> dhe gjithnjë ai (Kur’ani ) u drejtohet 
mendjekthjelltëve(njerëzve të pajisur me dhuntinë e të 
kuptuarit ). Ata që nuk ishin të zotët t’a përdorin trunin 
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(mendjen)e tyre, janë kritikuar rrept, dhe njeriut i bëhet thirje 
e ngutshme dhe e ngulmët që t’i kuptojë faktet, duke u 
shërbyer me zgjuarsinë e tij. 

Disa individë që konsiderohen si intelektual, përkundër 
paaftësisë së tyre që të shërbehen me mendjen e tyre dhe të 
mendojnë si duhet, ndonëse padyshim janë shkolluar, 
përpiqen të gjejnë një shpjegim për të mbështetur ateizmin e 
tyre, duke quar përpara tezat e parme (me karakter primitiv 
mbi zotin dhe Kur’anin si dhe në shkrimet që nuk zbulojnë 
asgjë tjetër përveç kufizimit të trunit (mendjes )tyre. 

Nëse vazhdojnë të ngulmojnë në mohimin e tyre të 
përfytyruar mbështetur mbi një njohje të gabuar, 
përfundimisht do të jenë të vetmit që do të vuajnë nga 
rezultatet e hulumtimeve të tyre. 

Është për të vajtuar se si ne kurrë nuk e kemi kuptuar si duhet 
atë që Muhammedi, me nisjen e hyrjes së tij në religjionin e 
mrekullueshëm vënë theksin mbi faktin se nuk ka ekzistuar 
asnjë zot për t’u adhuruar ; dhe se vetëm<< ALL’LLAHU 
>>mund të mendohet, (të merret me mend), do të  thoshte 
saktësisht! 

Duke e menduar<< ALL’LLAHUN>> si një shkallë të lartë të 
zotit me të cilin ishte familiarizuar që nga kohët e erta, bota 
perëndimore ju ka ças trajtimit të çështjes nga një pikpamje 
krejtësisht e gabuar dhe ka humb, shumë largë, në rrjedhat e 
saj. 

Më vjen keq të them se bota islame, marrë në përgjithësi, ka 
shpërfill <<ALL’LLAHUN e lajmëruar nga Muhammedi>> dhe 
se tash ndodhet me besim tek një lloj zoti që qëndron diku në 
qiell. 
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Kur zënkat e panumërta dhe të pambarim ndjekin rrjedhat e 
tyre mbi aspektet  formale, parimi themelor i religjionit, 
besimi në<< ALL’LLAHUN >>dhe  në çështjet e përkufizuara në 
bindje (Amentu), nuk janë diskutuar më fare. Ja përse ide të 
shumënumërta janë konsideruar si fakte të provuara dhe baza 
të zhvillimit të ideve të reja. Koncepti <<ALL’LLAHUT >>jap 
bazat e Islamit. Nuk ka zot për t’adhuruar, ka vetëm 
<<ALL’LLAH >>. 

Ky pohim tregon poashtu se<< ALL’LLAHU >>nuk është një zot  

Ç’është pra <<ALL’LLAHU>>?  

Në përgjigje të kësaj pyetjeje, Muhammedi ka kërkuar nga 
njerëzimi që të mos adhurojnë asnjë zot dhe t’a ruajnë 
t’ardhmen e rrezikuar duke u ushqyer me shpresa të rreme 
mbi zotin e përfytyruar. 

Muhammedi, i cili e ka kumtuar Kur’anin, na ka pohuar se 
kurrë nuk ka ekzistuar një zot, se është vetëm <<ALL’LLAHU>> 
dhe se ka një sistem jete, e ata që nuk punojnë sipas tij do të 
vuajnë rëndë për shkak të sjelljeve (qëndrimeve ) të tyre   

Nëse ne e besojmë jetën e pasvdekjes, është me një rëndësi të 
veçant që të kuptohet <<ALL’LLAHU>>, dhe të përgatitemi për 
një jetë të tillë duke e kuptuar ate mirë. Duhet të kujtojmë 
gjithnjë se koha e kaluar nuk mund të zihet kurrë. 

Pas kësaj hyrjeje të shkurt, fillojmë përsiatjen tonë mbi<< 
ALL’LLAHUN e lajmëruar nga Muhamedi>>, dhe të shofim si 
na e bën të njohur Muhammedi<<ALL’LLAHUN >>. 
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PËRFYTYRIMET E ZOTIT DREJT TË 
KUPTUARIT E ALL’LLAHUT! 

  

  

Shekuj me rradhë, njerëzimi ka qenë thellë i prirur 
n’adhurimin e disa gjërave sipas të kuptuarit tij dhe nën 
ndikimin e shtytjeve, me shpresë që të gjej strehim ose 
mbështetje tek disa gjëra ose në disa vende,.për shkak të 
paaftësisë dhe dobësisë vetjake që t’i kapërcej dukuritë e 
shumënumërta, të pashpjegueshme, të cilat e rrethojshin. 

Prirje të këtilla si adhurimi, me shpresë për një ndihmë, një 
mbrojtje, dhe kërkim të suksesit ose arritjes, përfundimisht e 
kanë quar njeriun  deri në përulje, të disa qenjeve, me 
shpresa të rreme, në plotësimin e dëshirave të tyre. 

Nën ndikimin e prirjeve të tilla, njerëzit patën filluar t’i 
përkufizojnë disa gjëra të jashtme si hyjni, të cilat, sipas 
tyre,kishin aftësi dhe gjoja ishin të zotët t’ua plotësojnë 
atyre(pra idhujtarve) dëshirat dhe shpresat. Kështu njerëzimi 
hyri në periudhën e “adhurimit të zotave”. Duke i përkufizuar 
zotat e tyre si qenjet(krijesat) e para të denja për adhurim, 
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njeriu qe shtyrë në adhurimin e mineraleve, bimësisë ose të 
kafshëve. 

Shumë më vonë, ai pat kuptuar se këto krijesa ishin poashtu 
të vdekshme sikur edhe ai vet, dhe kursesi nuk mund t’ishin 
zota. Ishin pejgamberët ata që i patën drejtuar drejt kësaj 
kuptueshmërie, duke e mësuar(njerëzimin) se këto krijesa të 
gjalla mbi tokë nuk mund të jenë kurrë zota. Mirëpo çfar 
ndodhi, kur njerëzimi, pushoi t’i adhurojë hyjnitë e tyre 
shekullore, ktheu shikimin  tjetërkah, nisi të kërkojë qenje 
tjera në qiell, të denja për adhurim, si zota të tyre, dhe nisi të 
adhurojë yje të ndryshme. 

Dukuritë e ndryshme që i ndodhshin njeriut gjatë jetës së tij, 
të cilat  ai nuk arrinte t’i kapte, t’i shpjegonte as t’i tejkalonte 
ato, pa ma mundur t’a njeh kështu as natyrën e misterit, 
bëhen shkas i krijimit të një autoriteti të jashtëm, i huaj për 
te, pra pranohet adhurimi i një “zoti”  të përfytyruar(të 
menduar). 

Njëkohësisht, me KUR’AN hudhet poshtë një ide e ngjashme, 
e cila kundërshton njëmendësinë (realitetin)shkencore, në 
pohimim vijues:”nuk ka zot(hyjni) “, e njohur kjo si formula e 
dëshmisë së Njësisë (kelimei-teuhid).  

I shtrënguar që të adhurojë zjarrin dhe yjet, qysh moti, 
njerëzimi u burgos me shekuj, në fshikzën e ideve të saja 
hipotetike mbi hyjnoren, dhe kaloi jetën e tij i varur nga 
mjedisi vet, me paragjykime të tilla, në mungesë të një 
analize dhe të një rishqyrtimi. Nga dita në ditë, kjo fshikëz sa 
vinte e trashej dhe forcohej (ngurtësohej), kështuqë u bë e 
vështirë të dilej prej saj ; përfundimisht, njeriu bëhet një rob 
(skllav) i zotave që i pat sajuar vet, dhe q’atëherë nis të 
vetëqetësohet. 
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Kur Muhammedi(s.a.w) shpalli në Mekke se ishte i Dërguar i 
<<ALL’LLAHUT(Resul Allah)>>, kishte 360 idole vetëm në 
Qabe, secili përfaqësonte një hyjni. Njerëzit përpiqeshin të 
qetësohen duke i adhuruar këta 360 idhujë, që përfaqësonin 
360 zota dhe secilit i bëjshin një nderim të thellë.  

Nuk ishin të zotët të kuptonin iden mbi mosekzistimin e një 
zoti as në tokë e as në qiell, meqë asokohe nuk kishin kurfar 
ideje mbi përmasat e njëmendëta të Gjithësisë.(Sipas tyre) 
Një zot i tillë ishte një qenje që qëndronte mbi tokë ose në 
qiell, sundonte botën dhe banorët e saj. Ndonjëherë 
ndërhynte në punët e tyre, e ndonjëherë ua linte vet atyre, 
që t’i ndjek dhe t’i testoj sjelljet e tyre nga lartë, që t’i dalloj 
njëmendësisht. Kështu, ai mund t’i shpërblente ata që i 
përmbushnin dëshirat e zemres së vet, me parajsën e tij dhe 
t’i dënonte me zjarr dhe fer ata të cilët kundërshtojnë 
urdhërat e tij. 

Me këso far preokupimesh, njerëzimi nuk mund të hiqte dorë 
nga asnjëra prej këtyre marrëzive, vetëm e vetëm që të 
gëzojë ndihmën e tij ose dashamirsinë karshi zotit tij, qoftë ai 
mbi tokë ose në qiell. 

Siç njofton hz.Ymeri, zëvendësi(halifi) dytë pas vdekjes së 
Pejgamberit, kishte bile edhe adhurues të zjarrit (fetish)që 
kishin zakon të përgadisnin ëmbëlsira  me figura idhujsh, 
duke paraqitur hyjninë e tyre, të cilëve u bënin nderim para 
se t’i hanin (ato). 

Aq më tepër, me shpresa për ndonjë dobi nga zotat e tyre të 
menduar (hipotetik),ekzistimin e të cilëve e besojshin 
njëmendësisht, njerëzit asokohe e kishin zakon t’i flijonin, 
vajzat e tyre 8 vjeç, duke i varosur për së gjalli. 
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Fjala “zot” ka kuptimin “një qenje që adhurohet”, një qenje 
që madhërohet, lartëmadhëroret dhe nderohet, me shpresë 
që si kundërshpërblim të fitohet mbrojtja dhe bekimi. Ky zot, 
do të jap një seri urdhërash, dhe nëse ti do t’i bindesh (atij 
zoti) me besnikëri të plotë, vetëm me këtë kusht, do të mund 
të hysh në parajsën e tij dhe do të shpërblehesh me të mirat 
e shumta të kësaj bote. 

Megjithate, nëse ju do t’a kundërshtonit atë dhe urdhërat e 
tij, kjo do të shkaktonte vetëm nxitjen e armiqësisë së tij dhe 
hakmarjen me pasoja të rënda torturash të pambarim, të cilat 
do të duhej t’i duronit. 

Ja që në këtë periudhë adhurimesh hyjnore me besime aq të 
marra, të pakuptimta dhe të parme, Muhammedi a.s shpalli 
se ishte i Dërguar i ALL’LLAHUT (Resul-All’llah), si resultat i 
kumtit(vajhit)dhe filloi t’ua parandalojë njerëzve adhurimin e 
hyjnive. Detyra e Muhammedit fillimisht nis me sygjerimin e 
kumtit(lajmin) , njerëzve, të formulës së dëshmisë së Njësisë 
(kelimei tewhid): “Nuk ka zot, ka vetëm  All’LLAH”. Çfar do t 
thoshte saktësisht kjo formulë e dëshmisë së Njësisë? 

* * * 
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KUPTIMI I FJALËS SË NJËSISË 

  

 

Kuptimi i fjalës “Lâ Ilâhe-Illa All”llâh “ përbën bazën e Islamit. 

“Lâ ilâhe illâ All’llâh “ mund të shpjegohet thjesht “nuk ka 
zot, ka vetëm” ALL’LLÂH”. 

Nëse do t’a  zbërthejshim kuptimin e fjalëpërfjalëshëm : <<Lâ 
ilâ he >>: Lâ do të thotë “nuk ka”;”Ilâhe”do të thotë ZOT, 
Prandaj <<Lâ Ilâhe do të thotë :s’ka qenje(zot) për 
t’adhuruar>>! 

Tash po përqëndrohemi vëmendshëm mbi këtë pikë.... 

Formula e dëshmisë së Njësisë fillon me “Lâ -ilâhe”, kështuqë 
theksi që në fillim vihet mbi pjesën e parë të kësaj formule 
(mohim i fuqishëm):”s’ka qenje për t’ adhuruar”(La-ilâhe). 

Pastaj vazhdohet me shpjegimin e pjesës së dytë të formulës : 
“:III-Allâh.” Illa “do të thotë“vetëm”, ILLA- ALLÂH, pra 
<<vetëm ALLÂH >>!...(mund të themi edhe <<vetëm 
ALL’LLAH ka >>ose vetëm <<ALL’LLAHU është>>).  

Është një pikë shumë shprehëse lidhur me të kuptuarit e 
kësaj pjese këtu. Disa individë që e kanë shqyrtuar religjionin 
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nepërmjet rrugës së pranimit të verbër , largë tërë mendimit 
të dobishëm, bien lehtë në një gabim të rëndë, pavarsisht nga 
kultura dhe shkalla e tyre e njohjes. Duke përkthyer kumtin 
“Lâ-ilâhe-illallah”, në gjuhët tjera, dhe duke përdorë metodat 
e rëndomta të përkthimit nga gjuha arabe, ata çojnë në një 
gabim të rëndë të ftillimit (shpjegimit)si p.sh.: fraza në vijim 
do të përkthehej  “lâ rajula illa Ali”, mund të jetë si “nuk ka 
njeri(burrë)përveç Aliut”ose edhe “ nuk ka një njeri(burrë si 
Aliu “, “IIIa “duke sygjeruar një krahasim ndërmjet Aliut dhe 
një ekzistues pranë Aliut. Megjithatë, kur t’a përdorim të 
shoqëruar me fjalën “ALL’LLAH”, “IIIa“kurrë nuk mund të 
përkthehet “ nuk ka një zot si ALL’LLAHU “, çfar do të ndjellte 
një tjetër zot, i krahasueshëm me <<Ate>>, pra sikur ka një 
tjetër zot, “ilâh”, mirëpo që nuk do t’ishte në 
lartësinë(nivelin) e ALLAHUT(ose nuk është si ALLÂHU).. 

Ndryshe, edhe vet folja “KÂNE”  që në gjuhën arabe do të 
thotë“ishte “, humb kuptimin e vet të parë kur i ndajvihet 
fjalës”ALL’LLAH” për të shënuar “është”në kohën e tashme të 
dëftores, po kështu edhe fjala “Illa”del nga kuptimi i 
rëndomtë dhe e shoqëruar me ‘’ALL’LLAH”kuptohet në 
domethënien “vetëm”.(Pra nuk ka zot, vetëm ‘’ALL’LLAH”). 

Të sjellim një shembull lidhur me foljen “KÂNE” Mbase ideja 
e<< ALL’LLAHUT >>është e lirë nga të gjitha kufizimet e 
kohës, fraza kur’anore “KANALLÂHU ĞAFUREN 
RRAHIMA”nuk përkthehet kurrë, “ALL’LLAHU ISHTE GAFUR. 
dhe Rrahim”(Falës dhe Mëshirëbërës) Njësoj edhe pjesëza” 
illa”, në “Illa All’LLÂH”do të duhej përkthyer vetëm e vetëm 
me”vetëm”, por jo me”tjetër”ose “veç-përveç”. Pra ideja e 
<<ALLÂHUT >>, kundërshton jo vetëm pranimin e një qenjeje 
jasht Tij, por edhe pranë Tij. Për të gjitha këto arsye, nëse 
fjalët si illa, kâna dhe të tjera të ngjashme që kërkojnë një ide 
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të kohës ose të hapsirës duhet t’u ndajvihet emrit 
“ALL’LLAH”, ato do të duhej kuptuar në pëlqim me kuptimin 
që tregon emri “ALL’LLAH”, dhe të gjitha gabimet e 
ftillimit(shpjegimit) me përdorimin e zakonshëm duhet 
shmangur. Ndryshe, në mungesë të një vemendjeje më 
serioze që të evitohen gabime të tilla shpjegimesh, lihet 
hapësirë që ideja (koncepti) i përkthyer të  mund të kuptohet 
si një zot dikund, një “illah”, përtej vet nesh, përtej njeriut 
dhe Gjithësisë. 

Duke i pasur parasysh këto fakte për të kapur (kuptuar) 
plotësisht lajmin(kumtin) e sjellur në Fjalën e Njësisë, ne do 
të shofim se” nuk ka zot për të adhuruar, vetëm ALLÂH ka”. 

Pasi t’a kemi përkufizuar qartë se “nuk ka zot, të adhurohet 
gjetiu,”illa All’llah “pason. Sikur që kemi shpjeguar me sipër, 
fjala “illa “duhet të kuptohet si “vetëm”ose” vet”siç është 
përdor këtu. 

Sikur që” illa” është përdor e shoqëruar (ndajvënë)me emrin 
<<ALL’LLAH >>duhet të kuptohet si “vetëm”meqë nuk ka 
qenje tjetër me të cilën mund të krahasohet 
<<ALL’LLAHU>>ose krahas të cilit(es) ai mund të përkufizohet 
ose edhe me të cilin mund t’ishte i barabart. 

Kjo temë do të diskutohet gjërsisht në botimin tonë 
t’ardhshëm “Ç’far tregoi(bëri të njohur) Muhammedi”. 

Është e qartë tash mbase fjala “illa” është bashkuar me Emrin 
<<ALL’LLAH>>, do të duhej përkthyer gjithmonë me”vetëm”. 
Prandaj, përkthimi në frengjisht dhe në shqip i Fjalës së 
Njësisë, nuk duhet të jetë “nuk ka zot përveç Allahut”, por 
“nuk ka zot, vetëm ALLÂH”. Kjo nuk do të thotë që pas kësaj, 
koncepti Wahdat(Njëshmëria),si parim themelor i të 
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menduarit dhe të besuarit të fesë islame, do të kuptohet 
besnikrisht. 

Ky njoftim na bën të ditur se vetëm <<ALL’LLAHU >>ekziston 
dhe se <<ALLÂHU>> nuk është një zot që adhurohet, sepse 
është thënë qartë qysh në fillim që “la ilâhe”  do të 
thotë“nuk ka zot për t’ adhuruar”. 

Prandaj,<< ALLÂHU>> nuk është një zot për t’a adhuruar jasht 
(përtej) njeriut, shumë largë prej tij, as jasht tij, shumë largë 
gjitha gjërave që ekzistojnë në përkapjet tona. 

Mirëpo në këtë rast, pyetja që shtrohet është ç’është 
adhurimi dhe ç’është detyrimi?(lexo detyrim ndaj 
ALL’LLAHUT)¹. 

1)      Vlenë të theksojmë sa i përket përkth. shqip se brenda 
fjalisë së shkurtër ( të formulës së Njësisë )” LA ILAHE 
ILLALLAH”ndeshim dy koncepte( në dy pjesët e kësaj fjalie)ai 
mohues dhe pohues. Mbi pjesëzën <<La>>vihet theksi 
fuqishëm i trajtës mohuese“s’ka” ose “ nuk ka”dhe e 
shoqëruar me fjalën “ilâhe”fuqizohet ideja e mospranimit të 
asnjë qenjeje e asgjëje tjetër,  që adhurohet, jasht ose pranë 
“ALLAHUT”  

2)      Ndërkaq në pjesën e dytë të fjalisë theksi vihet mbi  
pjesëzën“ILLA”-“vetëm”, pra kemi një pohim të fuqishëm që 
dëshmon bindshëm idenë e të qënit të “ALLAHUT”, I CILI  nuk 
pranon askend dhe asgjë jasht e as pranë <<TIJ>>, pra <<AI>> 
është.”ILLA-ALLAH “-“Vetëm ALLAH”,  ndryshe <<AI >>as 
mund të kuptohet as mund të besohet!           (përkth.) 

* * * 
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ADHURIMI DHE DETYRIMI  

  

 

Fillimisht ne duhet të përqëndrohemi mbi domethënjen e 
këtyre dy fjalëve “ adhurim dhe detyrimi. 

Fjala adhurim kërkon një lidhje me zotin.Vet veprimi i 
adhurimit mbështetet mbi një ekzistencë të dyfisht, kjo e një 
adhuruesi dhe e një të adhuruari. Kjo ka të bëj me ju dhe  me 
zotin tuaj. Me fjalë të tjera :<<Ti>> ekziston, <<Ti>> ke një<< 
zot >>, dhe ti je adhurues i këtij zoti!...... 

Së këndejmi, adhurimi, është një veprim që ndodhë ndërmjet 
dy qenjeve të ndara. Këtu, adhurimi, ka kuptimin e një emri, 
që lidhet me disa nga veprimet e një individi, i cili i beson 
njëfar zoti, që ndoshta ekziston në tokë ose diku përtej (në 
lartësi). 

Sa i përket domethënjes robëri (abdijat)(¹) kjo fjalë kërkon 
“kryerjen e punëve nga qenjet njerëzore, sipas rregullave 
dhe arsyes, për çka edhe janë krijuar “, domethënë “njeriu – 
si qenje njerëzore, duhet të punojë sipas rregullave dhe 
qëllimit për çka edhe është krijuar.”  
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Ajetet në vijim do të na ndihmojnë t’a kuptojmë këtë fakt, me 
që kjo është vënë në dukje në disa kaptina të Kur’anit, sikur, 
kaptina 51 surja” Al-Dharijat”, ajeti 56): 

“ I krijova njerëzit dhe exhinët që të më nderojnë “(2) 

T’a shqyrtojmë poashtu edhe kuptimin e ajetit në vazhdim:  

“......nuk ka asnjë nga gjallesat që <<AI >>të mos e ketë nën 
sundim” 11/56) 

Njësoj edhe në kaptinën e parë të Kur’anit “El Fatiha” Vetëm 
Ty të shërbejmë”. Ky ajet ka këtë kuptim: që “ ne 
përmbushim obligimin tonë sipas programit, për ç’arsye 
edhe TI>> na ke krijuar “, vetëm duke e kryer ate plotësisht 
ashtu si duhet. 

Të shqyrtojmë poashtu edhe ajetin”thuaj : “Secili vepron 
sipas aftësisë së vet.... (17:84)” , dhe ai, ajo, vepron sipas 
mënyrës që ishte përgatitur. 

Kryerja e veprimeve nga qenjet njerëzore, që është resultat i 
formimit të këtyre individëve me <<NJË- të Vetmin (EHAD), 
me vet-ATË(ALL’LLAHUN)>>, përmes shprehjeve të 
përshtatshme të cilësive të <<TIJ >>vetjake, në pajtim me 
Vullnetin e <<TIJ >>në qenjen e tyre, është quajtur, abdija. 

Doemos, duke mos marr parasysh dallimin ndërmjet llojeve 
të shërbesës (punëve), qoftë  kjo bindje (ta’ât)ose mosbindje 
(ma’siyya); të gjitha sjelljet e individëve rrjedhin nga detyrimi 
tyre i vazhdueshëm(fitri). 

Bindja dhe mosbindja janë përkufizime mbiemrore të 
formuluara nga njerëzit duke ndjekur kuptimin e tyre,që tërë 
kjo nuk është gjë tjetër vetëm shërbesë(abdija), sikur që ne e 
shpjeguam më sipër. 
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“Lartëmadhëri të merituar i shprehin<< ATIJ >>shtatë qiejt e 
toka dhe çka ka në to, e nuk ka asnjë send që nuk e 
madhëron(nuk i bën tespihë)duke i shprehur falenderim 
<<ATIJ >>, por ju nuk e kuptoni atë madhërim të tyre (pse 
nuk është në gjuhën tuaj ). Ai është i butë dhe fal shumë 
“.(17:44) 

Ky ajet shprehë qartë se çdo gjë në jetë jetëson robërinë e 
vet(detyrimin) në mënyrën e shpjeguar. Me fjalë të tjera, ate 
që ne e quajmë “bindje”është robërimi (nështrimi, 
shërbimi)që ka të bejë me kryerjen e detyrave dhe veprimeve 
të një individi që synon të jetësojë qenjen e tij fillestare dhe 
kryesore. Kurse “mosbindja” është përkufizimi dhënë 
robërimit që ka të bëjë me punët e një individi që e bëjnë të 
pavetdijshëm dhe e privojnë (atë-individin) nga cilësitë e tij, e  
ky futet thellë në thellësitë e shpirtit tij, në thelbin e qenjes e 
tij, që në fund të fundit kjo edhe bëhet shkak i pendesës së tij. 
Shkurtimisht, abdijaa, është kryerje e sjelljeve, në pajtim me 
arsyen, për çka një qenje qe sjellë në jetë. Megjithate, 
adhurimi është cilësi e lavdërimit të një zoti, për të cilin 
adhuruesi kujton se ekziston, duke u kthyer kah ai gjatë një 
periudhe të kohës së tij dhe në liri të plotë, me shpresë që të 
fitojë diçka prej tij si kundërshpërblim. Si përfundim, ne themi 
se adhurimi ka të bëj me zotin, por “abdijaa “ka të bëjë me 
“ALL’LLAHUN”. Pra, zoti është i cili adhurohet e 
<<All’LLAHU>>është temë detyrimi –nënshtrimi, 
shërbimi(Atij). Me fjalë tjera ne i detyrohemi <<ALL’LLAHUT 
>>në kryerjen me përkushtim të ibadetit në përgjithësi.  

* * * 

Mirëpo si dhe pse <<All’LLAHU>> është objekt nënshtrimi 
detyrimi? Për t’a kuptuar këte, ne vërtetë para së gjithash 
duhet të mësojmë kuptimin e kësaj ideje kyqe se“ALL’LLAHU 
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është Ehad”. Nëse ne saktësisht kuptojmë që “All’LLAHU 
është EHAD”(1), ne atëher shofim arsyeshëm se nuk ka një 
dytësi të një <<ALL’LLAHU>> dhe të një Gjithësie të ndarë, e 
cila ekziston e pavarur. Me fjalë tjera, është fare e pakuptimt 
t’a mendojmë një Gjithësi, botën në të cilën jetojmë, dhe 
n’anën tjetër një Zot jashtë gjërave. 

<<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhammedi >>, nuk është një 
zot, <<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhamedi është EHAD.>> 

Duke qenë i pajisur me cilësi të pafund, <<ALL’LLAHU i 
lajmëruar nga Muhammedi >>, është në një gjendje të tillë, 
që vigjëlon mbi ta në çdo çast. Sfera e këtij 
kundrimi(soditjeje) është e njohur sikur gjithësi e veprimeve 
(‘âlam al –af âl). Për nga Qenësia<<TIJ >>(Dhât), <<AI>> 
është Wahid –ül AHAD(²).Është <<NJË >>për nga fakti i të 
qënit<<UNIK (NJË i Vetëm)>> dhe me cilësitë e TIJ: I Gjallë, I 
Ditur, Dëshirues,(Dashës), I Fuqishëm, DËGJUES, Dritërues, 
(Shkëlqyes), Folës(³). Ndërsa sa i përket cilësive që ndodhen 
tek <<Vet -AI >>, AI, përmbledh të gjitha 
domethëniet(kuptimet)e pambarim, më kryesoret janë 
përkufizuar nga Muhammedi, si Emrat e <<TIJ>> më të bukur 
(esma-il Husna ). Gjithësi veprimesh dhe përmasë e gjithësive 
ku qëndrojnë (engjujt(melaiket),exhinët(4)dhe njerëzit. Këto 
Gjithësi vijnë e bëhen të qëna, përmes aftësive të shqisave, 
nepërmjet organeve të përkapjes së njeriut, të exhinëve dhe 
të engjujve. 

Megjithate, të gjitha janë përfytyrime të ndërgjegjes 
ekzistuese përball njohjes së<<ALL’LLAHUT>>. Ndryshe, 
gjithçka që ekziston është përfytyrim i ndërgjegjes. 

Asnjëra nga këto qenje,objekte të njohjes, nuk ka trup të 
veçant e as që është i (e)veçuar( i, e ndarë)në kuptimin e 
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mirëfillt. Shkurt, të gjitha gjërat që i takojnë Gjithësisë, në të 
cilën ne jetojmë, ekzistojnë vetëm në njohjen(dijen) e 
ALL’LLAHUT. Sipas shkallës së kuptimit tonë, tërë ekzistenca, 
është një vegulli(mashtrim). 

* * * 

Në cilindo shekull që të jetojë njerëzimi dhe ciladoqoftë 
shkalla e njohjes që ai ka fituar tashmë, ai nuk mund t’a 
kuptoj kurrë Qenjen fillestare (ose zanafillën fillestare), 
Njëmendësinë e gjithësisë edhe për aq kohë të gjatë, derisa 
të mbështetet  vetëm në njohjet e fituara përmes pesë 
shqisave. 

Shkenca e cila pajis (furnizon)të pesë shqisat e shpie njeriun 
shumë largë nepër hapësira të panumërta dhe gjithësi të 
shumta në makro dhe mikrokosmos! 

Ju jeni bartë nga yjet në yllësi(galaksi), dhe nga yllësitë në 
golle (boshllëqe)t’erta, nga gollet e zeza në të bardhat dhe 
brenda golleve(boshllëqeve)të bardha në gjendje tjera të 
gjithësisë dhe pasi të keni humbur në shkretinë e shqisave 
dhe jeni preokupur me idetë e tipit të djajve, të exhinëve dhe 
të qenjeve jashtëtokësore., ju humbni tërë jetën tuaj në të 
menduarit dysor, dhe në një besim të shtrembëruar, sikur kjo 
e një zoti, largë prej botës, paksa larg prej jush.  

Kur ne në librin tonë të titulluar:“Shpirti, njeriu dhe 
exhinët”patëm shqyrtuar metodat e ndryshme të të 
ashtuquajturave objekte jashtëtokësore ose exhinët (sipas të 
moçëmve), të cilat, këto qenje i përdorin, për t’i mashtruar 
dhe hutuar njerëzit, ne patëm shënuar se njera nga metodat 
e tyre është që t’i mbajnë njerëzit sa më largë prej 
<<ALL’LLAHUT>>, duke i pajisur me një disa lloj idesh 
“religjioze ose të “vërtetash” dhe vegimesh. Këto qenje 
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t’ashtuaquajtura qenje jashtëtokësore, të emërtuara sot 
aliens, chanels,objekte jashtëtokësore ose t’ashtuquajtura 
“pjata fluturake”që kanë të njejtin rol sikur edhe exhinët në 
literaturën islame, janë të paafta në dy çështje të të 
kuptuarit...Prandaj ata përpiqen që t’i mbajnë largë këtyre dy 
çështjeve, njerëzit, të cilëve u janë shoqëruar(bashkuar). Po 
flas mbi idenë (bindjen)se <<ALL’LLLAHU është EHAD >>dhe 
mbi çështjen e caktimit të fatit. Në fakt dukuria e fatit del 
doemos nga pohimi se<<ALL’LLAHU është EHAD.>> 

Parimi i tewhidit n’islam që është sistem i besimit, i mësuar 
nga Muhammedi, për të ditur se nuk ka zot për t’adhuruar, 
vetëm “ALL’LLAHU që është EHAD, prandaj, kurrë nuk ka 
ekzistuar një zot” është mbështetur në faktin se vet njeriu do 
të mbaj përgjegjësin për të gjitha rezultatet e veprimeve të 
tij, gjatë tërë jetës së tij. Prej këndej, ajetet e Kur’anit në vijim 
vëjnë theksin mbi këtë fakt që njeriu gjithnjë do të marrë 
drejtëpërdrejtë si kundërshpërblim ate që ka merituar për 
veprimet e tij. 

“Dhe se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo që ka 
punuar”(53:39)“ 

Ju nuk do të shpërbleheni për tjetër, vetëm për atë që kini 
punuar” (sipas përkth. dhe aut.Hul)..(37:39) 

(“Dhe nuk do të ndëshkoheni për tjetër, vetëm për ate që 
punuat”). 

“Sot pra askujt nuk i bëhet e padrejt diçka dhe nuk 
shpërbleheni me tjetër vetëm për ate që vepruat”(36:54) 

Dhe për te gjithë do të ketë shkallëzime sipas asaj çfarë 
punuan, që <<AI >>t’i shpërblejë ata plotësisht për veprat e 
tyre dhe atyre nuk do t’u bëhet padrejtësi.”(46:19) 
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 “Dhe nuk ndëshkoheni për tjetër vetëm për ate që 
vepruat”(37:39).  

Sikur vërehet më sipër,çdo qenje njerëzore do të marrë 
vetëm kundërshpërblimin e asaj që ka vepruar dhe  që do të 
veprojë ; gjëja e parë që duhet kuptuar ngutshëm është se 
ç’është jeta pas vdekjes, dhe ç’është <<ALL’LLAHU >>. Sepse 
religjioni(feja)kryesisht mbështetet në konceptin (idenë )e 
<<ALL’LLAHUT>>. 

* * * 

Para së gjithash, ne duhet të saktësojmë se me siguri është e 
pamundur të njihet dhe të vlerësohet gjendja fillestare e 
jetës(zanafilla e saj) në kuptimin e saj të mirëfillt, pa e 
kuptuar më parë domethënjen e emrit <<ALL’LLAH>>! 

Nuk do të mund të kuptohet, në qenësin e saj, natyra e 
njeriut ose kjo e gjithësisë pa mos e kuptuar më parë se 
ç’është <<ALL’LLAHU >> Ndryshe ne do t’i shtrohemi gjithnjë 
shpërfilljes  dhe do të ngelim vetëm në vlerësimin e 
sipërfaqshëm  dhe të pjesshëm të çështjes,  duke lënë anash 
thelbësoren.  

Pra duke pasur parasysh  këtë fakt, të përqëndrojmë 
vëmendjen tonë mbi domethënjen e fjalëve në suren e 
<<NJËSISË>>, që shpjegon : <<ALL’LLAHUN >>, duke 
përfaqësuar secilin me një kod  që ia hap dyert njohjes sonë. 

* * * 

1.Kjo ecuri e shërbesës, këtu nuk është diçka që i bëhet dikuj 
tjetër siç lypset përmes adhurimit.Në kalime-i–shehâdet 
(formula e Njësisë –dëshmisë), fjala ‘abduhu tregon qartë që 
‘abdijja është një shërbim që i bëhet gjithsesi “HU-s”(Vet 
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All’LLAHUT). Sepse kjo është rruga e të gjitha krijesave të 
krijuara dhe vepruese. 

2. Duhet shënuar se shpesh fjalët e Kur’anit paraqesin 
vështirsi serioze në perkthim dhe nuk duhen të kuptohen në 
kuptimin letrar të gjuhës së përkthyer (këtu –fr, njësoj  vlen 
edhe për shqip). 

1. EHAD një nga cilësitë kryesore<< t’ALL’LLAHUT>>, që janë 
thënë në Kur’an dhe që ka kuptimin <<NJË i pakufi >>, temë e 
cila do të shqyrtohet gjërsisht në këtë libër. 

2. Kjo shenjon<< NJË>> e që është<< EHAD>>  

3.Të gjitha këto fjalë do të përkufizohen në faqet vijuese. 

4.Fjala xhin (exhinë)shenjon krijesa të padukshme dhe të 
paqëndrueshme, që zënë të njejtën hapësirë sikur edhe bota 
jonë.Mund të ndërveprojnë me botën tonë fizike dhe njihen 
me emra të lojllojshëm në të gjitha qytetrimet, veçanërisht 
nepër mite. Mund të përzihen me gjininë njerëzore dhe të 
shkaktojnë huti me ngacmimet sikur telepatia, drejtuar kah 
truni njeriut. Sjelljet e tyre janë qëllimkëqija . Mund të 
ndërrojnë dukjen e tyre që t’i përshtaten qytetrimit dhe 
periudhës kohore, në të cilën jetojnë njerëzit. Në Perëndim 
shenjohen me emrat d’elf, d’etraterrestres, d’ovnis, dhe djaj. 

 Ata jetojnë me njerzit që nga koha e Ademit a.s.dhe ndodhen 
mbi tokë para tij. Në Kur’an shumë ajete na njoftojnë mbi 
ekzistencën e tyre dhe neve n’a bëhet i ditur qëllimi i krijimit 
tyre. Ky i shenjuar me Satanin në të vërtetë nuk është gjë 
tjetër veçse exhin. Natyra e tyre është përshkruar si një 
përbërje “ e zjarrit pa tym”, samum..Domethënia e fjalëve që 
përshkruajnë natyrën e exhinëve në Kur’an (samum dhe 
maarij)është kjo e” depërtuesit në lëkurë “, të “helmit”aq më 
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tepër të “zjarrit pa tym”. Të gjitha këto hollësi tregojnë se 
exhinët përbëhen nga frekuenca subatomike.  

Ndikimi i exhinve mund të ndalohet vetëm duke formuar një 
zonë magnetike mbrojtëse përreth vetes, duke përkaluar valë 
mendore, me ndihmën e përsëritjes dhe të meditimit të disa 
fjalëve të veçanta të dhikrit, që njihen si lutje. Fjalët më të 
efektshme janë dhënë ne këtë libër, si edhe shpjegimet lidhur 
me përkalimin nepërmjet trunit (mendjes). Shumë shpesh, 
zbatimi me fjalë të panjohura shkakton një recitim me exhinët 
të cilët atëherë futen nën.hijen e të shenjtit ose të 
jashtëtokësorët. 

* * * 
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KUMTI I SURES SË NJËSISË 

  

 

Kur Muhammedi qe pyetur mbi <<ALL’LLAHUN >>, menjëher 
pat pasuar përgjigja nga <<ALL’LLAHU >>, në suren e Njësisë 
–“IHLÂS”në Kur’an (surja 112) 

“Thuaj ALL’LLAHU është EHAD  

ALL’LLAHU është Samed 

Lemjelid we lemjuled  

We lem jekun lehu kufuven EHAD” 

Të përpiqemi fillimisht të njohim kuptimin e pasur dhe të 
thellë, të këtyre fjalive të sures që njofton se ç’është 
<<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhammedi>>, pastaj ne 
fillojmë përsiatjen tonë mbi domethënjen e tyre. 

“ALL’LLAHU është EHAD“: Kjo do të thotë <<ALL’LLAHU është 
NJË >> i pambarim dhe I pakufi, I pandarë në pjesë dhe I 
pacopëtuar në copë. 

Të shofim tash si do të mund të kuptohen këto të dhëna në 
mënyrë të plotë. Çdo njeri i gjallë në kushte normale mbi 
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planetin tokë përcakton njëmendësinë fizike, nivelin e jetës 
sonë, me ndihmën e pesë shqisave. Pra, kriteri i masës së 
krahasimit për secilin prej nesh përbëhet në përkufizimin me 
ndihmën e pesë shqisave. Së këndejmi, duhet të mendojmë 
se ne jetojmë në një gjithësi ekzistuese në përmasa të 
gjërsisë, gjatësisë dhe të lartësisë! Po kështu, ndonëse, sipas 
mendimit tonë, zoti është i gjithëpranishëm “dhe ekziston 
kudo”, praktikisht ai është një “zot” që ndodhet në një 
përmasë të veçant dhe në një vend të veçant.. 

Megjithate, “ALL’LLAHU” çfar n’a është prezentuar është i 
pambarim, i pakufi,që është i pandar, i cili nuk copëzohet në 
copëza ose pjesë, e mbase kjo qe vu në dukje që në fillim, ai 
është “bi kulli she’in muhit”, që do të thotë 
përmbledhë(rrethon) të gjitha gjërat sikur t’ishte vet 
Njëmendësia e gjërave.  

Do të dëshiroja t’a ndriçojë edhe një çështje tjetër. Ndonëse 
ne tashmë e kemi shqyrtuar këtë në  veprën“Ç’far ka shpallur 
Muhammedi”, dua edhe njëher të përqëndrohem mbi këtë 
temë. 

Një njoftim i ngjashëm është dhënë poashtu edhe mbi 
shkronjën fillestare “B “në formulën “Bismilah “në 
komentimin e Kur’anit titulluar më saktësisht “Hak dini 
Kur’an dili”,(”Feja e Vërtetë, fjala (gjuha)e Kur’anit)”, e 
shtjelluar në turqisht nga Hamdi Jazir ELMALI, vëllimi I-rë , 
faqe 42, 43. 

“Meqë kjo ishte mësuar nga komentatorët e mëdhenjë “B” –
ja që ndodhet në fillim të formules “Bismilah” kërkon 
afërsinë (munâsabat), një lidhje –bashkim(musâhaba) dhe 
një mbështetje –përkrahje(isti’âna). Sipas kësaj, shpjegimi i 
Besmeles, që fillon me shkronjën “B “është “n’Emër të 
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ALLAHUT që është Rahmân dhe Rrahîm ”, dhe në këtë rast 
“B-ja” ka për premisë logjike një krahasim (mulâbasa)....sikur 
kjo që del nga njohja e një mandati. 

Të ndërmeret një gjë, duke thënë “n’emër të “shenjon “ unë 
e bëra këte bashk me ate, duke qenë agjenti tij, përfaqësuesi 
tij,  e bëra këtë duke qenë NJË VEGËL E TIJ,që veprimi im fare 
nuk është prej meje, e as prej dikujt tjetër, por thjesht e 
tij.”...gjë që është gjendja e “fana fi llah që del nga përvoja e” 
wahdat al –wujud(Qenje e vetme.)” 

Mistiku, Ahmad Avni Konuk thotë kështu sa i përket shkrojës” 
B”, në shpjegimin  e tij në “Fusûs al-hikam”: 

“B”-ja  në fjalën “bi’abdihi “ka për premisë logjike një 
(mulâbasa) amfiboli(dykuptimësi). Prandaj,<<ALL’LLAHU 
Dhyl Xhelal>>(Atij i takon Madhështia dhe Nderi) bëhet i 
dukshëm duke marr përfytyrimin e robit të VET, duke marrë 
formën e përcaktimit(kiswat al-taayyun). 

Ne shpresojmë që fshehtësia e shkronjës “B” tash për tash 
është zbuluar.Të ndjekim tash shqyrtimin tonë mbi 
përkufizimin! 

“EHAD që është NJË “ i paveçuar dhe i pandarë, në pjesë e as 
i kufizuar dhe as i përfunduar, dhe në këtë rast, ai qëndron 
diku në hapësirë, ose edhe i pakufi dhe i pambarim, duke 
formuar një njësi të tërë të pandarë që nuk është tjetër, 
vetëm vet  Qenësia e tij (own, self), vet, po, bile edhe e 
përsëris  gjithçka e çdo gjë është <<AI >>, vetëm << AI-vet 
ekziston.>>  Duke gjykuar dhe duke kuptuar, nuk mund të 
merret me mend, ekzistimi i asnjë gjëje tjetër, pos 
<<ALL’LLAHU që është EHAD>>.  

T’a mendojmë një çast këtë : nëse ka diçka tjetër pranë<< 
ALL’LLAHUT>>, ku do t’ishte kufiri ndërmjet kësaj të qenjeje 
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dhe <<ALL’LLAHUT >>? Ku mendoni ju t’a viendosni vin 
ndarse?  

Mirë atëherë, është një e Tërë, një e Qenje e pambarim dhe e 
pakufi, atëherë nuk ka jetë tjetër të ndarë, ose, ka një zot 
diku brenda gjithësisë, i cili do të jetë i kufizuar dhe i mbaruar 
(përfunduar), ose një zot i vendosur diku jasht gjithësisë. 

Çështja më e rëndësishme tash është të kuptohet ideja e 
“pakufis-pambarimit”.Të përpiqemi pra të shpjegojmë se çka 
do të thotë në të vërtetë i pambarim dhe i pakufi, jo më në 
kuptimin e gjërsisë, të gjatësisë, por më shumë  në ate të 
përmasave.. 

* * * 
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KUFIZIMET E PESË SHQISAVE 

  

 

Për ne, qenjet njerëzore, të pajisura me pesë shqisat, ka një 
gjithësi, ku ne jetojmë, ka poashtu gjithësi më të vogla dhe 
më të mëdha...Megjithate, duhet të kemi parasysh që të 
gjitha këto vlerësime kanë të bëjnë me të dhënat e fituara, 
me ndihmën e pesë shqisave tona. 

Të marrim me mend një çast se po e heqim tavanin e 
dhomës, derisa ne vet ndodhemi aty dhe e vendosim këtë 
nën syzet e një mikroskopi elektronik viga, me një aftësi 
zmadhimi 60 milion herë. Çfar do të mund të shofim në një 
mikroskop të tillë? 

 Ne nuk do të jemi më në gjendje të dallojmë asgjë nga 
gjësëndet tona, as edhe sikur zmadhimi  te jet bërë vetëm 
për një milion herë, do të  mund t’i vërejshim strukturat e 
tyre atomike. Përfytyroni, tash, se çfar do të shifshim nëse 
fuqia zmadhuese e mikroskopit do t’ishte  për 60 bilion herë. 

Të gjitha gjësëndet, tavolina, tryeza e punës, dhe njerëzit, do 
të zhdukeshin nga përkapjet tona, poashtu edhe idetë që 
kishim më parë. 
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Dhe ç’atëherë, të habitur do të pyeteshim :”Ja këtu nuk ka 
asgjë, nuk ka përveçse atome me bërthamat e elektroneve 
që sillen përreth tyre!.Po. çfar ka ndodhur me njerëzit dhe 
objektet?”  

Truni që ishte lajmëruar mbi pamjen paraprake, nuk është 
gjë tjetër, përveçse  tru(mendje), i cili(e cila) dëshmonte për 
praninë e njerëzve dhe të individëve, vetëm një minut më 
parë, para se të qëndronin pranë syzeve të mikroskopit “ 

Gjërat nuk kanë ndryshuar, hiq më shumë se edhe truni ; por 
u shtua një përmasë e re për t’a ndërruar fuqinë e përkapjes 
së aparatit, në mënyrë që përmasat e përkapjes të 
transformohen. Sepse, vlerësimi me mendje i mjedisit të vet, 
dallon, kur aftësitë e mjeteve të saja ndijësore 
transformohen. 

Të gjykuarit e mendjes do të shndërrohet në një shkallë të re, 
sa herë që fuqia ndijësore do të rritet ose do të ndërrojë. 
Këtu,është shtrembëruar përcaktimi i trunit,sipas kushteve të 
mjeteve  të tija ndijësore normale,  për të qenë në dijeni,se ka 
pasur disa gjëra dhe njerëz, në një gjykim tjetër, pas 
ndryshimit:se nuk ka asgjë tjetër përveç atomeve, një numër i 
pallogaritur elektronesh, që sillen rreth bërthamës. 

 Po çfar do të ndodhte, nëse ne do të duhej të jetonim me një 
sërë smadhuesish të tillë të fuqishëm, sikur ky i mikroskopit 
elektronik, që nga lindja jonë deri në vdekje? Nëse ne do të 
duhej t’a zinim botën, gjatë tërë jetës sonë, prapa një 
mikroskopi të tillë, si në shembullin paraprak, cila d’o t’ishte 
realja për ne? A do t‘i ishim në gjendje kurdoherë të pohojmë 
me vërtetësi ekzistimin e këtyre gjërave që ne i përcaktojmë 
në këto çaste? Ose a mbështesim ne idenë se të gjitha gjërat 
përreth nesh, bota, hapësira dhe të gjitha gjërat që ne i kapim 
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(me shqisat tona.), nuk janë gjë tjetër veçse një e tërë, një 
substancë absolute e përbërë nga atomet? 

Aq më tepër, nëse mendjet tona do të mund t’a vështrojshin 
Gjithësinë, përmes një mikroskopi elektronik, me një fuqi 
zmadhuese 10trilion, në vend të kësaj 60 bilion herë, a do 
t’ishim ne gjithëmonë në gjendje të flasim mbi “gjërat “ dhe 
njerëzit? Ose a do t’a kuptojshim ne ekzistimin e <<NJË të 
pambarim, të pandarë, të papjesëzueshëm, të pakufi, të 
përjetshëm, që është EHAD >>? 

* * * 

Shpresojmë se  ia dolëm të shprehemi qartë për ju! 

Ajo që dua të shpjegoj këtu, deri ku kemi arritur ne është me 
sa vijon : vetëm <<NJË >>që ekziston në Njëmendësinë 
Absolute është <<NJË>> i pafund dhe i përjetshëm që është 
një i Tërë i pandarë, që nuk coptohet, EHAD>>! <<ALL’LLAHU 
është EHAD>>, mbase nuk ka tjetër vetëm<< ALL’LLAH >>, as 
në planin makroskopik e as mikroskopik, dhe nuk ka asgjë që 
mund të jet i ngjashëm me <<TE>>, e as i krahasueshëm (ose i 
barabartë)me <<<ATË >>. 

Megjithate, për shkak të varshmërisë sonë, sa i përket 
mjeteve tona ndijësore, ne jemi të shtrënguar t’a mendojmë 
gabimisht ekzistimin e plotë të<< NJË –shit >>, si i përbërë 
nga shumë pjesë ose njësi të ndara njera nga tjetra. Do të 
duhej kuptuar  se përcaktimi trunit tonë bëhet sipas mjeteve 
të tija ndijësore, që do të thotë se mënyra e rëndomt e 
copëzimit të botës në pjesë, rrjedhë nga aftësia e mjeteve 
tona të përkapjes. 

Megjithate, nëse vetëm truni (mendja)nuk do t’ishte i 
kufizuar në këtë përmasë shumë të kufizuar të aftësive të tij 
përkapëse, nëse vetëm ai(ajo) do të mund të kuptonte dhe t’i 
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shpjegonte të gjitha dukuritë shqisore që i ipen këtyre pesë 
shqisave të tij si shenja dhe shembuj, në mes provash të 
shumta, që ndodhin në gjithësi....Nëse vetëm, pas kësaj,  ai 
do të mund të thellohej në një të menduar të thellë dhe të 
zbulonte se çfar ka tjetër përtej këtyre  shembujve. Nëse 
atëherë do të mund të drejtohej (orientohej)në një udhëtim 
përmasash në thellësinë e përbërjes të  këtyre dukurive të 
panumërta dhe ende të panjohura...Dhe ç’atëherë ai(ajo) do 
të takonte vetveten kozmike, Qenësinë kozmike dhe atëherë 
do të jetësonte mos-ekzistencën e vetvetës së tij(saj), në të 
gjitha marrëdhëniet....kjo është çështja më shprehëse e kësaj 
teme. 

Ndërkaq sa i përket çështjes së dytë...... 

<<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhammedi është <<EHAD>> 
që do të thotë<< NJË >>i pambarim i pakufizuar, i pandarë në 
pjesë. Dhe këto gjendje janë të vlefshme për të gjitha 
aspektet dhe në të gjitha përmasat. Në këtë rast, ose në 
ç’përmasë dhe në cilën pikënisje një qenje hipotetike, pranë 
vet qenjes Saj(Tij), do të mund t’a kufizonte <<ALL’LLAHUN>> 
dhe t’i bënte një vend atij vet? Ku është vendi për një qenje 
tjetër, një zoti, që do të sypozohej një qenje mbi 
<<ALL’LLAHUN që është EHAD >>? qoftë-ai në brendinë ose 
jashtësinë e <<ALL’LLAHUT>>?  

  

* * * 
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ALL’LLAHU ËSHTË I PA QENDËR 

  

 

Ne tashmë kemi thënë se <<ALL’LLAHU >>është i pakufi dhe i 
pambarim. Meqenëse është kështu, që këtej rrjedhë se është 
e pamundshme të mendojmë se <<AI (ALL’LLAHU)>>ka një 
qendër ose një prejardhje. 

Për të përcaktuar qendrën e një gjëje, ajo (gjë )do të duhej t’i 
kishte kufijtë e vet, në mënyrë që pikëtakimi i diametrave të 
saj të  mund të caktohet si një qendër. Mirëpo <<ALL’LLAHU 
>>nuk ka kufi. Kur një gjë nuk mund të matet e as të caktohet, 
ajo nuk mund të ket një qendër. E nëse një gjë nuk mund të 
ket qendër, ajo nuk ka as zemër, as  brendësi as jashtësi   

Sipas përkapjes sonë të botës, me ndihmën e pesë shqisave 
tona dhe përcaktimit tonë të gjërave konkrete, me ndihmën e 
vet atyre(pra pesë shqisave tona )ne ia caktojmë çdo objekti 
pjesën e saj të brendshme dhe të jashtme, brendinë dhe 
jashtësinë e saj. Mirëpo nuk është e arsyeshme të mendohet 
e brendshmja dhe e jashtmja, përmbajtja, vëllimi dhe 
sipërfaqja e një gjëje, pa e pasur qendrën. Po ky mendim 
është shprehë fuqishëm edhe në ajetin vijues : 
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“Është i Pari dhe i Fundit, i Dukshmi dhe i Padukshmi”(57:3) 

Kjo shenjon: tërë ate që e njohim si të dukshme dhe të 
padukshme, si i Pari dhe si i Fundit nuk është gjë tjetër vetëm 
<<AI >>.Të gjitha këto fjalë në fakt shenjojnë një të vetmën, 
të njejtën gjë. Kjo do të thotë se: dallimi ndërmjet të 
dukshmes dhe të padukshmes në të vertetë nuk ekziston ; të 
dy gjërat nuk janë të ndara.Ta quajmë i Dukshëm ose I 
Padukshëm, I Pari ose I Fundit, por edhe më, e gjithë kjo, nuk 
është tjetër, <<vetëm AI >>, ciladoqoftë fjalë që ju e përdorni 
për t’a shenjuar. Cilëndo fjalë që  t’a përdorni ju, për t’a 
shenjuar ose cilësuar, nuk do të jet tjetër vetëm <<AI >>. 
Dallimi ndërmjet të dukshmes dhe të padukshmes ( ndërmjet 
botës fizike dhe jofizike ) është krijuar me pesë ndijimet tuaja 
shqisore.Ju i quani të dukshme të gjitha gjërat që ju mund t’i 
shifni dhe të padukshme ose të brendshme ato që i shpëtojnë 
shikimit tuaj. Megjithate nëse ju do të kishit më shumë 
shqisa, për shembull, gjashtë shtatë ose dumbëdhjetë organe 
ndijimi, përcaktimi juaj mbi tërë ate që është e dukshme dhe 
e padukshme do të transformohej tërsisht. Dhe me gjasë ju 
do t’a quajshit të dukshme tërë ate që ju tash e quani të 
padukshme dhe e kundërta. 

Meqë<< ALL’LLAHU është NJË >>i pambarim dhe i pakufizuar, 
<<AI >>i shpëton koncepteve si këtyre të brendisë dhe të 
jashtësisë. A mund t’a merni me mend ose t’a kuptoni fillimin 
e një qenjeje të dytë përtej kufirit të një qenjeje, që nuk ka as 
brendi as dukshmëri, as pjesë të fshehur, as fillim, as mbarim 
e që është pa asnjerën nga këto koncepte? Natyrisht që nuk 
do të mundnit. 

Kështu pra, ne jetësojmë, se nga çdo pikvështrim i  kapshëm 
ose i përfytyruar,  nga e gjithë ajo që mund të merret me 
mend, vetëm<< ALL’LLAHU EHAD>>ekziston.... 
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Vetëm Qenësia e tij është e pranishme, në të gjitha këto 
veçanti dhe tipare. Nëse ndokush mbështet praninë e një 
qenjeje të dytë tjetër pos<<ALL’LLAHUT >>, jasht<< 
ALL’LLAHUT >>, ai është në gabim, pasojë kjo e paaftësisë për 
të menduar normalisht. Kjo gjendje në terminologjinë 
religjioze është quajtur “shirk”(ose politeizëm). 

 

* * * 
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NUK KA SHPALLJE PËR ALL’LLAHUN  

  

 

Është një çështje tjetër e rëndësishme që duhet të shënohet 
këtu, fakti se Një shpallje për <<ALL’LLAHUN>> parimisht nuk 
mund të merret me mend, sepse nga çdo pikë që mund të 
kapet ose nuk mund të kapet, vetëm<< Vet vetvetja e TIJ>> 
është e pranishme me të gjitha Cilësitë e<< TIJ.>>. 

Shpallja ose Manifestimi janë fjalë që janë përdor për të 
shënuar një akt të shpalljes, duke bërë të shifet, të shfaqet. 
Mirëpo në të gjitha këto pohime, shtrohet çështja e dy 
qenjeve të ndara. Ne e dijmë që <<NJË>> është tërë ajo që 
është dhe gjithë ajo që ndodhë në gjirin e <<TIJ >>.Së 
kendejmi  si është e pamundur, të medohet shpallja ose 
shfaqja e <<TIJ>>? 

Fjala” Shpallje”është përdor vetëm për lehtësi, thjeshtësi, në 
mungesë të shprehjes së duhur. Nuk ka fjalë të 
barazvlershme për të përcjellur idenë në kuptimin e saj të 
mirëfillt . 

Ç ‘është e vërteta, për të ndodhur një “SHPALLJE “, së pari 
lypset të kihet një qendër, një bërthamë (shtyllë qendrore), 
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ose një zemër dhe prej aty, përmbajtja do të bartet deri tek 
një pikë -marrëse-pranuese të saj. E gjithë kjo duket si një 
përkalim ondesh të ndritshme në hapsirë, duke filluar nga 
bërthama e diellit. Kjo do të thotë, sikur në<<ALL’LLAHUN 
>>t’ekzistonte një qendër, do të mund të përfytyronim 
shpalljen e kuptimeve të kësaj qendre atje, kah e jashtmja. 
Mirëpo, kjo është e pamundur. 

<<ALL’LLAHU>> nuk është caktuar me një bërthamë ose me 
ndonjë vend, prandaj nuk ka pikëshpallje, prej nga do të 
shpallej << AI.>> Që të ndodhë një shpallje është e 
domosdoshme një qendër përkalimi. Nëse nuk ka pikë 
orientimi, vetë fjala e shpalljes humb kuptimin e saj. 

Fjala shpallje, kumt, është përdor si shprehje nga shumica e 
njerëzve në të kaluarën. Bile edhe njera nga veprat tona 
është titulluar “SHPALLJET” dhe është botuar në Turqi më 
1967. Megjithate, kjo fjalë është përdor jo për të na dhënë 
saktësisht kuptimin që e dëshironim, por në mungesë të fjalës 
së barazvlershme mbi idenë e synuar. Kjo është një fjalë që 
mund të konsiderohet si mjet për t’i ndihmuar lexuesit që 
kanë aftësi t’a kapin kuptimin e duhur. 

* * * 

Pas këtij rishqyrtimi, t’i kthehemi studimit tonë. 

A duhet t’adhurohet<< ALL’LLAHU >>? Kush duhet t’a adhuroj 
<<ALL’LLAHUN >>? Lidhur me këte, të shofim përgjigjen e 
dhënë nga Muhammedi në njerën nga pyetjet mbi çështjen e 
<<ALL’LLAHUT:>>. 

“ALL’LLAHU ishte atëherë kur asgjë nuk ishte me TE”. 

Duke dëgjuar këtë traditë, njerëzit ktheheshin tek Aliu, të cilin 
Pejgamberi  a.s. e kishte cilësuar “Dera e qytetrimit të 
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Shkencës”, e njoftojnë ate se ç’kishin dëgjuar dhe kërkonin 
prej tij një shpjegim. Shpjegimi i Aliut është i thjeshtë dhe 
shkurt :” Huwe al –ân kamâ kân “, që do të thotë :”AI është 
në këtë çast siç Ishte.” Me fjalë tjera, <<ALL’LLAHU >>ishte 
kështu në këtë çast dhe   I Cili vazhdon të jetë siç ishte., meqë 
asgjë nuk ka ndryshuar deri më tash , as koha s’ka ndryshuar 
fare. Pasiqë ne tashmë e kemi të njohur këtë temë, sqarojmë 
me sa vijon : 

Në arabisht “al”është nyje e caktuar, sikur në frengjisht “le”. 
Përdoret para emrit për të shenjuar disa gjëra të njohura nga 
folësi, por nuk përdoret për gjëra të pacaktuara.(Vlenë të 
theksohet se shqipes i mungon kjo nyje e parme, por ka 
prapashtesën në fund të emrit-trajta e shquar, a, e, i etj.). Kur 
ju të thoni një libër, ka të bëjë me çfardo libri qoftë, mirëpo 
nëse ju thoni libri, ju shenjoni një libër të veçant, i njohur prej 
jush dhe prej atyre që ju dëgjojnë. Në rastin tonë ajo që ne na 
intereson këtu, fjala al-ân shenjon momentin e caktuar, kur 
ne flasim. Përkthimi i fjalës së Aliut duhet të jetë :”Çasti ku ne 
jemi (ndodhemi)është po ai çasti si ky që është shënuar “. 
Kjo do të thotë se “çasti” që ne po e jetojmë tash, është 
“çasti absolut”  ai vet, gjatë të cilit ishte<< ALL’LLAHU, dhe 
asgjë (askush) tjetër nuk ishte me ATE “. 

Një çështje tjetër me rëndësi duhet të qartësohet. I gjithë 
koncepti i kohës është i pranishëm, për qenjet e krijuara, që 
kanë ardhur për të qenë, këtu poshtë (lexo në tokë.).Për ata 
ka një fillim, një mbarim, një e kaluar, një e tashme dhe një e 
ardhme.(Thjeshtë për të gjitha gjallesat ekzistojnë përmasat e 
kohës). Por <<ALL’LLAHU>> është i pavarur nga koha.Prandaj, 
nuk mund t’ia caktojmë <<ALL’LLAHUT>> një gjendje në të 
kaluarën, ku <<AI >>nuk do ndodhej në të tashmen.  

<<ALL’LLAHU >>është i përhershëm në të njejtën përsosuri. 
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Pra, meqë pohimi i formuluar në të pakryerën “ishte” 
qëndron për të shpjeguar faktin, kurrë nuk duhet t’a 
kuptojmë si diçka që kërkon një gjendje të kaluar. Do të duhej 
t’a kuptojmë më shumë se është përgjithmonë, në të njejtën 
gjendje, i lirë nga të gjitha shtrëngimet e kohës. 

Duke e kuptuar këtë pikë, do të shofim se çasti në të cilin 
ndodhemi ne tash, është çasti kur ishte <<ALL’LLAHU >>dhe 
askush(e asgjë) tjetër nuk ishte me <<ATE >>. Asgjë(askush) 
nuk ka ardhur për të qënë jasht <<ALL’LLAHUT >>. Mirëpo si 
do t’a vërtetojmë këte. 

 Sigurisht që, ky pohim ndodhet njëmendësisht në suren e  
dëshmisë së Njësisë.Të ndjekim shpjegimin tonë! 

* * * 

Meqë <<ALL’LLAHU është EHAD>>, nuk mund të shtrohet 
pyetja të jet dikush tjetër përveç <<ATIJ >>. Veç tjerash, <<AI 
>>nuk mund të kuptohet me përmasë kohore brenda 
ndarjeve kohore., <<AI>> nuk do të mund përfytyrohet i 
përmasave kohore, ku do të konsiderohej nepër ndarjet e 
kohës. Kjo poashtu është e pabesueshme, sepse vetëm një 
çast i përsosurisë është i vleftshëm për <<NJË- që është 
EHAD.>> Ky çast këtu është shenjuar me fjalën <<DEHR>> 

“DEHR është I-mi(ose i imi)!...” 

<<DEHR është emri që shenjon çastin ku ndodhet EHAD.>> 

* * * 

Shenja e dytë në suren e Njësisë është“ALL’LLAHU është 
Samed “. 

Nëse ne i sdudjojmë me vëmendje kuptimet e plota që dalin 
nga përkufizimi i fjalës “Samed “, ato janë me sa vijojnë :”kjo 
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fjalë shenjon se nuk ka boshllëk, zgavër, (thënë një të metë), 
që është i përsosur, në gjendje të përsosur, pa zgavra (golle), i 
padepërtueshëm, gjë që nuk pranon asgjë në veten e<< Tij>>, 
asgjë jasht tij ; ËSHTË i Qëndrueshëm dhe i Plotë ; ndryshe, I 
Thjeshtë, I Pastër,I Përsosur!  

 Abdullah ibn Byrajd, sahab i Pejgamberit, ka thënë me sa 
vijon : 

“Es-samedillezî lâ xhevfe leh”......( fjala es-samed shenjon 
nuk ka zgavër,bark). 

Shiq e shohim, të gjitha këto fjalë qartësojnë dhe ndihmojnë 
t’a bëjnë më të më të kuptueshëm emrin “EHAD”. 

<<NJË që nuk ka golle (zbrazëtira)i cili është I Plotë, I 
Përsosur, pa vrima dhe pa çallatë (thella), që është I 
Padepërtueshëm, I Pastër, I Përkryer, total (i plotë që vet të 
mund të pranojë diçka brenda  vet <<Atij ose jasht Tij>>, që 
është I Pambarim, I Pakufizuar, I Pandashëm, i Papjestuar, 
që nuk përbëhet nga pjesë dhe që është EHAD. >> 

Duhet të përpiqemi t’a kuptojmë njëmendësisht 
<<ALL’LLAHUN >>, Të Tillë si është cilësuar me këto fjali. 
Ndryshe kurrë nuk mund të pushojmë së adhuruari,një zot të 
përfytyruar, që ne vet e kemi krijuar me mendjet tona, e 
pastaj të bëhemi prej te tillëve siç tregohen në ajetin vijues : 

“ Nuk  e kanë kuptuar ALL’LLAHUN me të kuptuarit e 
duhur”.(6:91)  

<<Samed>> do të thotë edhe të jesh i lirë nga të gjitha idetë 
e nevojshme, që do të thotë që <<ALL’LLAHU >>, nuk mvaret 
prej kurfarlloj koncepti të nevojshmërisë. 
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Natyrisht, nuk do të mund të mendojmë për <<ATE >>, që të 
jetë nevojtar për diçka, mbase asgjë nuk ekziston jasht vet 
atij, pra për çka<< AI>>do të kishte nevojë. 

Nëse ne e kemi kuptuar këtë pikë, të merremi ne atëherë me 
çështjet tjera. 

<<ALL’LLAHU  i lajmëruar nga Muhammedi, që është EHAD 
>>, ku ka marrë trajtën e qenjes.Në ç’mënyrë kjo Gjithësi apo 
këto forma të pakufishme janë bërë të qëna (ose janë bërë 
ekzistuese) duke u nisur nga <<ALL’LLAHU i paralajmëruar 
nga Muhammedi >>.A i ka prodhuar <<AI >>?. 

Përgjigja në këto pyetje n’a është dhënë poashtu në suren e 
Njësisë :<<lem jelid we lem juled.>> 

* * * 
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ALL’LLAHU NUK RIPRODHON(PËRFTON) 

  

 

Është shumë vështirë të kuptohen pasojat dhe premisat e 
këtij pohimi <<:lem jelid >> 

që shenjon vetëm “AI nuk lind”ose “AI nuk riprodhon”. 

Shumica prej nesh mendojnë se e kanë kuptuar mirë 
domethënien e saj. Kjo nënkupton zotësinë që te kihen 
parasysh pasojat e kuptimit. 

<<ALL’LLAHU>> na mbrojt nga pretendimi se kemi kuptuar 
diçka që nuk e kemi kuptuar. 

Të përpiqemi tash të shpjegojmë këtë frazë me të kuptuarit 
(gjykimin )tonë. Duke përshkruar se ç’është<< ALL’llahu>> në 
suren e Njësisë, <<ALL’LLAHU, AI-vet >>na njofton se nuk ka 
riprodhuar (nuk ka lind), që është edhe njera nga tiparet e 
<<TIJ >>kryesore.(për çka edhe veçohet). 

A ka të bëj kjo këtu me dukurinë e rëndomtë të të lindurit.  

Lindje, do të thotë sjellja në jetë e një qenjeje të dytë me po 
ato cilësi si  edhe vet ai (ajo ), një gjë(qenje) që lind edhe 
sjellë në jetë një qenje tjetër, e ngjashme me vetveten e saj. 
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Mirëpo, ne jemi të njoftuar se “ALL’LLAHU nuk ka lindur “. 
Nëse është kështu, si t’a kuptojmë pra këtë fjalë 
t’<<ALL’LLAHUT>>. Në kuptimin e parë<< : ALL’LLAHU>> nuk 
solli kurrë në jetë një qenje të dytë, të dalë nga <<AI >>. Me 
fjalë të tjera, nuk ka qenje të dytë që rrjedhë nga qenia e 
<<ALL’LLAHUT>>. 

Sepse <<AI është EHAD>>, <<NJË >>i tërë i pandashëm, i 
papjestueshëm, i pathjeshtueshëm në njësi, në pjesëza ose 
elemente. 

1-<<AI >>është i pambarim dhe i pakufishëm . Nuk mund të 
pritet pra prej tij që <<AI >>të sjellë në jetë një tjetër qenje, 
as në <<vetveten e TIJ as jasht TIJ.>> 

2-Meqë është e pamundur të dallohen (veçohen)në vet 
<<ALL’LLAHUN >>pjesë atomesh duke qenë <<EHAD>> 
atëherë nuk mund të ket një gjë të dytë që do të mund të 
dilte prej <<TIJ>>.Prandaj është e paarsyeshme të vendoset 
prania e një qenjeje të dytë, që ka origjinën prej 
<<ALL’LLAHUT >>, i sajuar prej vet<< ATIJ>>, me cilësi të 
ngjashme. 

Të shpjegojmë tash domethënjen e <<Lem juled>> 

* * * 
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ALL’LLAHU NUK QE LINDUR  

  

 

Të shqyrtojmë tash shpjegimin e <<Lem jûled>>që shenjon 
thjesht se <<AI nuk qe lindur.>> 

Këtu në këtë paraqitje tonën do të kuptojmë se <<ALL’LLAHU 
>>nuk është I krijuar nga një qenje tjetër. Si mund të 
mendohet se <<ALL’LLAHU>> qe lindur nga një qenje tjetër 
>>? <<ALL’LLAHU është EHAD>>, <<NJË >>, i vetëm, i 
pambarim, i pakufishëm, i papjestueshëm që nuk i përgjigjet 
asnjë ndarjeje (copëzimi). 

Që të mund t’a mendojmë një qenje të aftë për të Lindur, 
duhet t’a besojmë <<ALL’LLAHUN>> si një qenje të 
përkufizueshme brenda kufive, si një drejtim i dhënë ose 
përmasë e dhënë, në mënyrë që përtej këtyre kufive të  
mund të gjendet një qenje e dytë që do t’a lindëte ate (ose do 
t’a sjellte ate në jetë ). Vetëm në këso kushtesh, një qenje e 
dytë mund t’a krijonte (lindëte) <<ALL’LLAHUN.>> 

Mirëpo<< ALL’LLAHU është EHAD>>, dhe të qënit 
<<ALL’LLAH>> ka kuptimin , i pakufishëm, i pambarim, i 
pandarë, etj. 
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Së këndejmi, nuk mund të mendohet fillimi i një ekzistence 
tjetër përtej një pike, ku ekzistenca e <<ALL’LLAHUT >>do të 
mbërinte tek kufiri <<VET >>. Pra, nuk mund të përfytyrohet 
një qenje tjetër e(i) aftë t’a lind, <<ALL’LLAHUN>>, një 
mendim i tillë është një pamundësi. Ajo që së.pari është 
shenjuar me <<lem juled>>,  po të gjykohet  në kuptimin më 
të rëndomt të fjalës, mendohet në Trashëgues. 

Për të përfunduar, <<ALL’LLAHU>> nuk ka qenë i 
lindur(sajuar), nga një qenje tjetër, sikur edhe që<< AI >>nuk 
ka sajuar(lindur) një tjetër qenje, që do të dilte prej 
<<ATIJ>>dhe do të veçohej(ndahej) prej <<TIJ>>  

* * * 

Ne kemi arritur në thënjen përfundimtare të këtij përshkrimi : 
<<LEM JEKUN LEHY KYFYVEN EHAD >>. Nuk ka qenje tjetër 
ekzistuese pranë<< TIJ.>> << AI >>është i pa shok, i 
pangjashëm,(nuk i ngjanë askujt, askush <<ATIJ> nuk i ngjanë 
)dhe ai është <<EHAD>>. Lidhur me këtë ne do të shënojmë 
ajetin në vijim : 

“ lejse kemislihi shei’ “(42:11), që do te thotë : “Nuk ka asgjë 
as në mikrokosmos as në makrokosmos, që mund të jetë i 
krahasueshëm me ATE.” 

 

* * * 
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PËRSHKRIMI I ALL’LLAHUT NË KUR’AN 

  

 

Të përfundojmë tani me domethënjen e “ALL’LLAHUT,” të 
tillë çfar n’a e bënë të njohur Pejgamberi Muhammed, i tillë 
siç na bëhet i njohur në suren e NJËSISË, dhe të shofim nëse 
idetë paraformuara mbi “Zotin “në mendjen tonë, i përgjigjen 
fare “ALL’LLAHUT”,ashtu siç kuptohet në Kur’an.? 

 “ALL’LLAHU “ qëndron përtej një të kuptuari të 
pjesshëm,dhe nuk mund të kuptohet në pjesë të ndryshme, 
njera nga tjetra.....AI është i pakufishëm dhe i pambarim, 
meqë është “EHAD”. 

“ALL’LLAHU” posedon një tërsi(plotëni), të tillë, e që s’ mund 
të mendohet si diçka që mund t’i shtohet ose t’i hiqet, një 
qenjeje tjetër të ndarë, që ekziston pavarsisht nga “AI “. 

“ALLLLAHU “është i Përsosur, ajo që konsiderohet të jet 
nevojtar për diçka, për arsye se “ATIJ “nuk i mungon asgjë 
dhe nuk mund të humbet(mangësohet) asgjë “ATIJ”, meqë 
“ALL’LLAHU “është “Samed “. Pra “AI “nuk mund të jet 
nevojtar për diçka, mbase “ATIJ “nuk i nevojitet asgjë.  
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Meqë “ALL’LLAHU është lemjelid”, nuk mund të pranohet 
existenca e një qenjeje tjetër e ndarë dhe e krijuar prej “TIJ.”  

Meqë “ALL’LLAHU është lem jûled,” nuk mund t’a mendojmë 
një qenje tjetër të ndarë çfardoqoftë për t’a të krijuar “ATË “ 
qoftë një zot, ose diç tjetër. 

Mbase” ALL’LLAHU është lem jekun lehu kufuen ehad “, “AI 
“është një Vullnet i plotë, i pakufishëm, i pafund, i pandarë. 
Për “TE” nuk ka brendësi e as jashtësi. Nuk mund të 
mendohet ekzistenca e një qenjeje të dytë të ndarë, përveç 
vet qenjes së “TIJ “, dhe “AI “qëndron mbi ate që të 
konsiderohet si një qendër ose një bërthamë.Thjesht, ai 
është<< EHAD, NJË >>!  

Përgjigja në pyetjen :ç’ është <<ALL’LLAHU>>? Kjo përbën 
bazën e të gjitha shqyrtimeve në fe dhe në teologji. 
Megjithate, ata që i përgjigjen kësaj pyetjeje janë dy tabore: 
ose flasin për një “zot” të rremë, ose ata shpjegojnë, duke 
sqaruar dhe drejtuar mendimin e tyre në pajtim me 
<<ALL’LLAHUN e lajmëruar nga Muhammedi.>>  

Siç jemi përpjekur deri këtu t’a trajtojmë çështjen dhe të 
japim përgjigje duke ndjekur iden e <<ALL’LLAHUT>> të 
lajmëruar nga Muhammedi, ne do të vazhdojmë hulumtimin 
tonë dhe do të përpiqemi t’a kuptojmë <<ALL’LLAHUN>>, 
përmes shpjegimeve të dhëna mbi këtë temë, nga pejgamberi 
Muhammed. Dhe vetëm ç’atëherë ne do të ngulmojmë të 
pohojmë që kuptimi i “ALL’LLAHUT” nuk ka asnjë ngjashmëri 
me asnjë variant të Zotit, të njohur deri këtu, në të kaluarën e 
deri në ditët tona. 

Muhammedi na njofton poashtu, lidhur me faktin se 
“ALL’LLAHU duke qenë NJË “, siç e kemi paraqitur këtu, është 
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njëkohësisht i vetmi posedues cilësish, të cilave u referohen 
emrat e mëposhtëm: 

<<ALL’LLAHU>> është : HAJU, ALÎM, MÜRÎD, KADÎR,SEMÎ, 
BASÎR dheKELÎM. 

<<ALL’LLAHU>> është HAJU, shenjon që është i GJALLË, i 
pakufishëm, i përgjithmonshëm, i pandarë, etj. 

<<All’LLAHU>> është ALÎM, shenjon se <<AI>> është i Ditur 
ose Vetëdije e pakufishme, i pambarim, i përgjithmonshëm, i 
pandarë,etj. 

<<ALL’LLAHU >>është MURÎD, ka kuptimin se <<AI >> është i 
pakufishëm I Dashur, i pambarim, i përgjithmonë, i 
pandashëm etj....  

<<ALL’LLAHU >>është KADIR, shenjon se  <<AI >>është i 
Gjithëfuqishëm, i pambarim, i përgjithmonshëm, i pandarë 
etj....   

<<ALL’LLAHU>> është SEMÎ, i Gjithëdëgjueshëm, i pambarim, 
i përgjithmonshëm, i pandarë, etj. 

<<ALL’LLAHU>> është BESÎR shenjon se <<AI >> i 
Gjithëpashëm, i pambarim, i përgjithmonshëm, i pandarë, 
etj... 

<<ALL’LLAHU>> është MUTTEKELIM shenjon se <<AI >>është 
Fjalë e pakufishme, e pambarim, e përgjithmonshëme, e 
pandarë etj.. 

Duke u përpiqur t’i kuptojmë këto thënje, ne duhet t’i 
kushtojmë kujdes faktit që gjithnjë fjala është për të njejtin “ 
EHAD “ ”ALL’LLAH” “NJË” i” VETËM”, të përfaqësuar me të 
gjitha emrat, në të gjitha përbërjet e saja të mundshme, si 
<<EHAD >>dhe HAJU, ALIM dhe MURID, HAJU dhe KADIR...., 
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që do të thotë se vetëm një përmbajtje është shenjuar me të 
gjitha këto shprehje. (gjithëpërfshirse). Secili nga këta emra 
përfaqëson një cilësi tjetër nga po ajo “Qenësi NJË “. 

Një “Qenësi e tillë DHAT” nuk mund të krijohet, si i pari ose i 
fundit.<<AI>> është i pakufishëm, i pambarim, është e 
pamundur të mendohet në pjesë, njësi ose pjesë përbërse. 
<<AI>> ka shprehje të pambarim.<< AI >>është një Vullnet i 
plotë, i pakufishëm, i pambarim, i pandarë dhe i 
Plotëfuqishëm, një Fuqi e pakufishme, e pambarim, e 
pandarë. Nuk ka për <<TË>> brendësi as jashtësi. Nuk mund 
të pranohet <<Qenësia >>e një qenjeje tjetër(të dytë) pos<< 
ATIJ >>. <<AI >>nuk mund të ndodhet as në qendër, as në 
bërthamë.Thjesht, <<ALL’LLAHU është NJË>>! 

I këtillë është <<ALL’LLAHU>>, të këtillë n’a e bënë të njohur 
MUHAMMEDI <<ALLAHUN>>.            

Megjithate, duhet të kihet parasysh një çështje e 
rëndësishme, nëse duam t’i shmangemi një gabimi të 
shjegimit, të cilin e bëjnë lehtë ata që nuk e njohin mirë këtë 
temë. 

Në disa pjesë të Kur’anit, paraqiten ndonjëherë disa shprehje, 
si “ zoti ynë” ose “zoti juaj”. Mirëpo, secila prej tyre ndiqet 
me një frazë që shënon se zoti është<< ALL’LLAHU.>> A mund 
atëherë t’a mbështesim bindjen se <<ALL’LLAHU >>është një 
zot (ilâh). 

Jo <<, ALL’LLAHU >>, kurrë nuk është një zot! 

Këto lloj shprehjesh janë shpjegime dhënë “adhuruesve “ të 
një zoti. <<AI >>ua kujton atyre se nuk ka hyjni për t’a 
adhuruar dhe nuk ka zot për t’u adhuruar dhe se vetëm 
<<ALL’LLAHU>> ekziston. Zoti i tyre dhe yni është i njejti dhe 
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është <<NJË>>. Ndryshe <<AI>> është gjithmonë vetëm 
<<ALL’LLAH>> e asgjë tjetër. 

Fjalitë e sipërshënuara kanë për qëllim t’i bindin njerëzit në 
fshirjen e përfytyrimeve të krijuara mbi zotat e tyre të 
menduar dhe t’i kthehen të kuptuarit e <<ALL’LLAHUT.>>. 

Nëse studjojmë vëmendshëm Kur’anin, do të vërejmë që këto 
ajete u drejtohen mosbesimtarëve, lidhur me adhurimin e 
zotit. Dhe vetëm atëherë pasi t’a ken pranuar një zot, kjo 
mund të shpie në të kuptuarit e <<ALL’LLAHUT>>. 

 

* * * 
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ALL’LLAHU NUK ËSHTË NJË ZOT 

  

Të mendojmë tash me ndershmëri dhe me maturi! A mund të 
pohojmë që <<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhammedi >>, i 
tillë çfar n’a është paraqitur këtu është po <<AI>>, si edhe 
Zoti, të cilit i kemi besuar ose nuk i kemi besuar, por që 
gjithësesi e shenjojmë me <<ALL’LLAH >>? A mund t’a 
përdorim ne emrin <<Zot >>në vend të emrit <<ALL’LLAH>>, 
Emri “Zot”a do të thotë <<ALL’LLAHU i lajmëruar nga 
Muhammedi>>, a mund t’a mbështesim një botëkuptim të 
tillë të hyjnores? A është kjo e arsyeshme?  

“Nuk e kanë kuptuar ALL’LLAHUN me të kuptuarit që duhet 
“(22:74) 

Në praninë e <<ALL’LLAHUT >>dhe të shkencës së <<TIJ>>, 
“Zoti “është pikërisht si një rob, meqë të dy janë vetëm 
përfytyrime të ndërgjegjes në shkencën e <<ALL’LLAHUT>>. 

Prandaj sa i përket <<ALL’LLAHUT >>, dhe në praninë e<<TIJ 
>>, çdo gjë është në gjendje të mosqënjes, meqë ajo është e 
shkatërrueshme. Ndërkaq ajo që qëndron, mbetet 
përgjithmonë (bakî) është vetëm vet <<ALL’LLAHU.>> Kjo ide 
kuptohet nepërmjet ajetit : 

 “KÜLÜ SEJ’IN HÂLIKUN ILLÂ VEXHEH”(28:88) 
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“Çdo send do të zhduket, vetëm AI jo “Kjo pohohet përmes 
ajetit në vijim : 

“VE JEBKA VEXHHU RABBIKE ZÜL XHELALI VEL IKRAM 
“(52;27) 

“ E do të mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar dhe i 
nderuar! “ 

Ajeti parë do të thotë “Asgjë nuk ka një tërësi të plotë dhe e 
vetmja qenje e përgjithmonshme është Fytyra e<< 
ALL’LLAHUT >>.  

Ajeti dytë mund të shpjegohet kështu : 

”Fytyra e Zotit tënd është e vetmja ekzistuese përgjithmonë 
në tërë madhshtinë e <<TIJ dhe Lavdinë e TIJ >>. 

Po kështu edhe ajeti vijues :  

 “FEEJNEMA TUVELUU FESEMMEVEXHHULLAH”(2:115) 

“Ngado që të ktheheni aty është ALL’LLAHU” 

Fjala<< wexhh>>, e përdorur këtu për Fytyrë i referohet 
Kur’anit për të shenjuar një kuptim të veçant i merituar të 
studjohet më për s’afërmi. Nëse do <<ALL’LLAHU >>, ne do 
t’ia kushtojmë veprën tonë t’ardhshme. Mirëpo ne do t’i 
themi ca fjalë këtu. 

Pohimi “të gjitha gjërat do të zhduken përveç Wexhhit TIJ “ 
nuk duhet të merret në kuptim të s’ardhmes, siç na është 
sygjeruar kjo nepërmjet përkthimit frengjisht dhe shqip. Pra, 
nuk duhet t’a kuptojmë këtë, se vjen një ditë kur çdo gjë 
zhduket. Natyrisht, në ditën e caktuar të Gjykimit, një ngjarje 
e tillë, sigurisht që është e qartë nga një anë. Por ne duhet t’i 
kuptojmë efektet e tashme që kërkohen nepërmjet këtij 
pohimi. 
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Zhdukja,e tillë çfar synohet në këtë ajet është një gjë që 
zbatohet përgjithmonë, për kohën e tashme, në çdo çast, 
përgjithmonë dhe është provuar vazhdimisht nepërmjet 
njerëzve mendjeprehtë dhe të cilët kanë arritur shkallët e 
caktuara përmes termave “kâshif “ose “fâtih”, që do të thotë 
respektivisht këta, të cilëve fshehtësitë u ishin shpallur, dhe, 
të cilëve,dyert e fshehtësive u ishin hapur. Kjo është shprehur 
qartë në ajetin vijues : 

 “ Nga çdo anë që të ktheheni, aty është Fytyra e 
ALL’LLAHUT(2:115) 

Fshehtësia që këtu është caktuar të zbulohet është me sa 
vijon : 

Meqë përfytyrimi i njerëzve është i mjegulluar, kuptimi i 
njëmendtë i formave ekzistuese, <<Fytyra e ALL’LLAHUT 
>>nuk mund të kapet.(përmes shqisave). Megjithate, dhe 
njëmend nga cilado anë që ju ktheni shikimin tuaj, ju 
kundroni gjithnjë <<Fytyrën e ALL’LLAHUT >>, meqë ajo është 
e përhershme (Bâki). Kjo do të thotë që qenja e vërtetë që ka 
ekzistuar gjithmonë në të kaluarën, që ekziston në të 
tashmen, dhe që do t’ekzistojë në t’ardhmen ,dhe 
përgjithmonë, është vetëm <<Fytyra e  ALL’LLAHUT >> që 
është e përhershme (Bâki). 

E vetmja gjë e aftë për të fshehur <<Fytyrën -TIJ >>është 
emërtimi i një gjëje, në kuptimin që prapa vet këtij emri 
fshihet domethënia e tij. Mirëpo qenja fillestare që qëndron 
prapa kësaj fshehtësie  si dhedomethëniet përbërse të 
gjërave, i kthehen burimit, në emrat e <<ALL’LLLAHUT>>. 

 

* * * 
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MËKATI KUNDËR VETVETES 

  

 

Prandaj duhet t’a dijmë, çkado që ne përmendim dhe me 
cilindo emër qoftë, nuk mund të përmendim asgjë që nuk i 
përket <<ALL’LLAHUT >>. 

I tillë është <<ALL’LLAHU>>, dhe është e pamundur të 
përmendet  diçka jasht <<TIJ>>., qoftë nepërmjet cilësive 
<<TIJ>> esenciale ose nepërmjet kuptimeve që <<AI >>shpreh 
ose veprimeve  që rrjedhin nga shprehja e këtyre 
domethënjeve, është gjithmonë vetëm <<AI>>, për të cilin 
mendohet, për të cilin bëhet fjalë, në çdo çast dhe në çdo 
mënyrë  

Dhe sa herë që mendon ose flet mbi një gjë duke e 
PANDEHUR të veçuar nga <<ALL’LLAHU>> atëherë ti ke 
pranuar ekzistimin e një qenjeje tjetër(të dytë) pranë 
<<ALL’LLAHUT>>. Fjala që shenjon një gjendje të tillë quhet 
politeizëm (shirk). Ajetet në vijim paralajmërojnë kundër një 
gjendjeje të tillë :  

“mos vendosni një zot pranë ALL’LLAHUT “(28:88) 

sepse   
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“Pa dyshim politeizmi-shirku është një mëkat i rëndë 
(padrejtësi e madhe)“(31:13) 

Përse është ai mëkat, zullum, kujt i bëhet ZULLUM?  

 “Ky është një ZULLUM kundër vetvetes suaj,”mëkat” kundër 
vet unit tuaj të njemendtë “ 

Duke mos e njohur njëmendësinë e qenjes sate, qenësinë 
tënde, zanafillën e vetvetes tënde, që e mban nën vel(të 
errët-të paqartë) ti kështu adhuron një zot diku lartë në qiell, 
diku jashtë vetes tënde, shumë larg prej prej vetvetes, e për 
pasojë bjen në politeizëm(shirk) kundër <<ALL’LLAHUT>> dhe 
ju i përshkruani <<ATIJ>> një shok-partner.(një të dytë). 
Përfundimisht, një politeizëm i tillë, të lë pa cilësi (vlera) të 
numërta që janë pjesë e njemendësisë sate.Dhe ky është 
zullumi më i madh që i bën vetes sate shpirtit tënd. 

Ç’është e vërteta, zullumi më i madh kundër vetvetes tënde 
është mosnjohja e njëmendësisë së SHPIRTIT (nefsit)tënd nga 
mosdija, e shprehur përmes fjalës “UNË”. Dhe këte ti je duke 
ia bërë vetvetes sate, për shkak të moskryerjes së detyrës 
tënde në udhën e Vet.(pra rrugën që duhet t’a ndjekim). 

Rregulla sipas së cilës “ai që nuk e njeh vetveten e vet  nuk 
njeh ZOTIN e vet “rrjedhë nga “Ai që njef vetveten e 
vet(shpirtin e vet), njeh ZOTIN e vet”.  

Së këndejmi, mund të bëhesh njohës i <<ALL’LLAHUT>>, arif, 
gnostik, vetëm pasi që t’a kesh  kuptuar më 
parë<<ALL’LLAHUN>>. Një njohje e tillë mund të arrihet 
vetëm kur të kuptohet se ç’është <<ALL’LLAHU i lajmëruar 
nga Muhammedi>>. 

I rikthehemi sërish”UN-it”, tonë. 
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.Meqë askush dhe asgjë tjetër  nuk ekziston pranë 
<<ALL’LLAHUT >>, atëherë ç’ është ai(ajo) që shprehet me 
fjalën “UNË”? Si u shfaq ky(kjo)? A na është dhënë ndonjë 
çelës që do të na ndihmonte t’a qartësojmë këtë çështje? 

Është e nevojshme të theksojmë se duhet të përpiqemi që të 
mos bijmë në kundërshti rreth të kuptuarit e 
<<ALL’LLAHUT>>, siç jemi përpjekur t’a paraqesim deri 
këtu,duke iu përgjigjur pyetjeve. Sepse, nëse ne sjellim 
ndonjë shpjegim që bie ndesh me cilëndo nga pikat që i kemi 
diskutuar, atëherë ne do të futeshim plotësisht në një gabim 
dhe do të binim pashmangshëm në dualizmin “njeriu dhe zoti 
i tij”. 

Kur’ani na njofton lidhur me qëllimin e krijimit të njeriut në 
ajetin vijues: 

 “Me siguri, Do T’a vendossha një njeri mbi tokë si 
zëvëndës(halif ).(2:30) 

Libri i shenjt na njofton poashtu mbi mënyrën, se si është 
bërë njeriu një zëvëndës( halif) mbi tokë me sa vijon:  

 “Ne atij ia kemi mësuar të gjitha emrat “(2:31) 

Ajo që ne na bie në sy këtu së pari është, se njeriu është 
zëvëndës(halif) “mbi tokë “. 

Gjëja e dytë që duhet të shqyrtohet është arsyeja, pse njeriu 
është një zëvëndës“halif.”Cilat janë tiparet cilësuese te një 
halifi –zëvëndësi në tokë. Përgjigja në këtë pyetje n’a është 
dhënë përmes ajetit paraprak :  

”Ne atij ia kemi mësuar të gjitha emrat”. 

Sipas kësaj njeriu(insan)¹ është sjellë në jetë i pajisur me një 
zotësi dhe dhunti, të tillë për t’i shfaqur dhe për t’i zbuluar 
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emrat e pakufishëm <<t’ALL’LLAHUT >>me dashjen e vet 
<<All’LLAHUT>>. Pikrisht kësaj i referohet ajeti “atij i janë 
mësuar të gjithë emrat hyjnor.”(“ia mësuam të gjitha 
emrat”) 

* * * 

Si në të vertetë ka ardhur në jetë, kjo qenje e quajtur “Njeri 
“,e cila, qe krijuar me një zotësi të tillë që të mbajë tiparet 
hyjnore, të cilave u referohen emrat e <<ALL’LLAHUT>>, dhe 
si kanë lindur gjithësitë ose gjithësia, brenda të cilave ai 
jeton?  

Pasi<<ALL’LLAHU>>, nuk e ka manifestuar vetveten nga një 
pikë dhe meqë shpallja nuk është për<<TE>>, dhe meqë asnjë 
gjë nuk ka lindur nga Qenja e <<ALL’LLAHUT>>, atëherë si 
dhe nga rrjedhin të gjitha këto gjëra që ne i përkapim me 
pesë shqisat tona, si dhe të gjitha ato qenje që përmenden në 
Kur’an, sikur : exhinët, xhehenemi dhe xhenneti, gjithësia e 
BERZAHUT dhe shumë të tjera të panumërta të panjohura 
për ne?  

  

* * * 

1) insan-qenje që gabon 
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13 

 

^ 

 

TRUNI I NJERIUT DHE DHE VEPRIMET E 
TIJ 

  

 

Truni ynë që na shërben si mekanizëm vlerësues(llogaritës) i 
çdo gjëje, është një ndërtim kimik sa i përket elementeve të 
tij përbërëse. 

Këta përbërs kimik mundësojnë kryerjen e punëve të 
ndryshme përmes një veprimtarie bioelektrike, duke i 
prodhuar kështu të gjitha dukuritë e qenjes sonë.  

Struktura molekulare që përbën ndërtimin kimik, veçanërisht 
serinë e ADN-së dhe ARN-së, është nga njera anë në 
ndërveprim të përhershëm bioelektrik me biokiminë qelizore 
dhe nga ana tjetër, ajo është prekur nga rrezet kozmike që 
janë formë e jetës së përmasave subatomike. 

Të kujtojmë me këtë rast, shembullin e rrezatimit kosmik, 
gjatë shkrirjes së diellit.  

Këto rreze kosmike përshkojnë largësinë Diell-Tokë për 8 
minuta, kalojnë përmes çdo pjese të trupit tonë, çdo qelize 
dhe përbërsëve të saj më të vegjël, duke krijuar në ne efekte 
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specifike në çdo të qintën e sekondes. Pasi t’a kenë përshkuar 
tokën, këto rreze vazhdojnë udhëtimin e tyre në gjithësi. Dhe 
në çdo çast të jetës sonë, ne i jemi ekspozuar një rrezatimi të 
tillë kosmik të vazhdueshëm dhe nën veprimin e yjeve të 
ndryshëm dhe yllësisë së gjithësisë. Duke prekur Tokën, ky 
rrezatim kosmik përshkon trupin e të gjitha krijesave të këtij 
planeti, dhe krijon tek ata efekte të veçanta.¹) 

Fatkeqësisht, hulumtimet shkencore të njeriut janë ende në 
shkallën e I-rë fillestare, për t’a zbërthyer dhe kuptuar një 
efekt të tillë! 

Të ngacmuara nga valët e dritës të botës së jashtme, që 
bëhet përmes pesë shqisave tona, të shiqimit, të dëgjimit, të 
prekjes, të nuhatjes dhe të shijes ose edhe përmes mjeteve 
tjera të papërcaktuara të ndijimit, truni ynë dallon këto 
ndijime (ngacmime) në zonat e tyre të veçanta dhe bënë një 
shpjegim(ftillim) për secilin(en) prej tyre, në mënyrë që të 
vlerësohen. 

Në programimin e tij fillestar, për herë të parë truni 
përgatitet, gjatë qëndrimit në mitrën e nënës. Bile ka edhe 
një paraprogramim në vezore dhe në spermë, një fakt, të 
cilin, shumica e njerëzve nuk e dijnë, me ndërveprimin e 
trunit mashkullor dhe femror gjatë marrëdhënjes seksuale 
para shtatëzanisë. Ne nuk do të ndalemi këtu gjatë, 
meqenëse kjo tash nuk është temë shqyrtimi e studimit 
tonë. Megjithate, kush dëshiron të dijë më shumë mbi 
programimin e trunit, le t’i drejtohet punimit tonë 
“MISTERET E NJERIUT”. 

Truni si një e tërë është një mekanizëm vlerësimi 
(llogarritjeje). Sigurisht që nuk ekziston asnjë fotografi, asnjë 
zë, në brendi të trunit. I ngjanë në njëfar mënyre një aparati 
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TV ose edhe një ekrani t’ordinatorit, të pafotografi, dhe 
“memec”(i pazë). 

Elektriciteti i pranuar(marrë) nga jasht, pajis me energji 
televizorin, thjeshtë sikur ushqimi që i jep forcë njeriut.. 

Pajisjet e brendshme elektonike të radio TV 
aparateve(tranzistorët, diodat, korrenti kyqyr ), i bëjnë 
lajmet, të zëshme dhe të shikueshme përmes radiovalëve, 
frekuencave elektromagnetike dhe një transmetuesi kabllor 
që më pastaj pasqyrohen n’ekran. 

Kur truni njeriut merr energjinë e nevojshme, për punën e tij, 
në formë glykoze dhe t’oksigjenit me ndihmën e ushqimit, ai 
është ushqyer dhe zhvilluar përmes “SHPIRTIT”, energji e 
jetës e marrë nga dielli.  

Gjatë kësaj kohe të gjitha veprimtaritë që kryhen në tru janë 
të regjistruara në njëfar hologrami frekuencash(¹)që ne 
zakonisht e shenjojmë me termin “SHPIRT”. 

Të tillë siç e kemi shpjeguar ne në njerën nga veprat tona të 
titulluar “MISTERET E NJERIUT” MENDJA e njeriut individual, 
me një personalitet, fillon të formohet në mitrën e nënës, 
duke filluar që nga dita e 120. Ja përse, është një mëkat i 
uryer, dështimi pas 120 ditësh shtatëzanie. 

“Shpirti “parë (fillestar)që përbën gjithësinë engjëllore (alam-
i malakût) dhe universi ynë fizik, është ajo që 
simbolizon”Shpirtin e Lartë”(ruh-u a’zam) në sufizëm. Ky 
është shpirti që ka ekzistuar para gjithësisë dhe është poashtu 
qenja e parë ekzistuese. Është poashtu Intelekt i përsosur 
(‘akli ewwel) në krahasim me njohjen që ka, ndërsa 
“njëmendësia muhammedane”(hakikat Muhammed)në 
krahasim me.DHAT-in e tij (huwwiyat). 
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Ne nuk do të themi më shumë mbi “Shpirtin(frymor)-RUH” se 
ç’kemi thënë deri tash në librat tonë tjerë., pasi fatkeqësisht 
kjo temë nuk kuptohet lehtë. Ndryshe, disa, të zhytur në 
pellgun e injorancës kanë guxim bile edhe të na akuzojnë, 
duke zhurmuar se ne nuk do të duhej fare të flasim mbi 
“Shpirtin “, që ishte i panjohur bile edhe nga vet 
Muhammedi s.a.w)! 

Megjithate ajeti :“Është mjaft e dobët njohja që ju kini mbi 
Shpirtin “, në Kur’an nuk i është drejtuar Muhammedit 
(s.a.w),  as gnostikëve islam (ewlia), por dijetarëve çifut.  

Kështu pohon Imam Gazali (¹), një i shenjt dhe gnostik 
musliman (‘arif), sa i përket “Shpirtit –RUH”,( në vëllimin e 
parë të librit tij të titulluar “Ringjallja e Shkencave 
religjioze” IHJA-U ‘ ULUM’ID DIN”pjesa (Rûhu l ‘ibadat) : 

Ne kurrë nuk duhet të mendojmë që Pejgamberi nuk e dinte të 
vërteten mbi Shpirtin.Tash, ai i cili nuk njeh Shpirtin e tij nuk 
njeh vetveten e tij e si mund t’a njef atëherë Zotin e tij –RAB, 
pa e njohur vetveten e tij? Jo vetëm pejgamberët që e njofin 
njëmendësinë e SHPIRTIT, por edhe shumë të shenjtë dhe 
dijetarë mund t’a njohin poashtu!”. 

Pas disa prej këtyre qartësive mbi “SHPIRTIN”, t’i ktehemi 
tash trunit tonë dhe veprimeve të tij.  

Më sipër ne patëm shënuar, derisa qelizat kryejshin detyrat e 
tyre të ndryshme nën ndikimin e ngacmimeve bioelektrike, 
ato u ishin ekspozuar poashtu vazhdimisht një vale të 
rrezatimit kosmik duke gjeneruar veprimtari të ndryshme, si 
pasojë e një ndikimi të tillë energjetik. 

Truni njeriut përbëhet nga përafërsisht 120 milionë qeliza 
nervore , secila duke qenë e lidhur me 16 mijë qeliza fqinje 
dhe të afta t’i ushtrojnë (kryejnë) detyrat e të tjerave. 
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Megjithate një qenje njerëzore mesatare përdorë vetëm 7 
ose 12% të  kësaj aftësie çudibërse, sipas të dhënave 
shkencore të ditëve tona.! 

Derisa ne përdorim këtë mesatare të 7 ose 12 për qindshit të 
aftësisë totale të trunit, shumëçka që ne sygjerojmë me fjalë, 
në fakt nuk regjistrohet në tru. Për shembull, ne themi “unë 
shof”? E faktikisht ne nuk kemi kurfarë ninëze(fotografie) 
brenda trunit tonë, derisa ne jemi duke parë. Nuk ka fotografi 
në disa prej truve, nuk ka pamje (ninëza)shikimi, qoftë edhe 
në çastin kur ne shofim. Ajo që ndodhet në tru, janë vetëm 
ngacmimet bioelektrike të vërshuara dhe të shpërndara midis 
neuroneve të trunit. 

Një pohim i tillë si “Unë po shof”është në fakt një 
shpjegim(sqarim) i trunit sipas programimit, të cilit i është 
ekspozuar që nga fëmijëria dhe nën ndikimet kosmike. “ Unë 
shof” përfaqëson “gjykimin e mendjeve tona “! Me fjalë 
tjera, me “Unë shof”, ne dëshirojmë të themi “Unë kap (zë, 
kuptoj)”, në të vërtetë, ja kjo është shprehja, e njëmendët,(ose 
“shof me sytë e mendjes” shprehje e rëndomt). 

Mbase aftësia pamëse ndërron, kjo vlen njësoj edhe për 
“përkapjet “ prandaj  ndërron edhe përkufizimi i arritur 
nepërmjet kësaj përkapjeje.Truni ynë në njëfar mënyre  
është  një mekanizëm vlerësues që interpreton frekuenca dhe 
valë të ndryshme, rrezesh kosmike sipas programimit saj. 

Gjatë ecurisë së vlerësimit, truni grumbullon nga njera anë të 
gjitha të dhënat në njëfar hologrami frekuencash, e nga ana 
tjetër, si një radiomarrës, ai shpërndanë (përhapë) këto të 
dhëna jasht me fuqinë e vet. Kjo masë frekuencash 
përfaqëson “Shpirtin”. 
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Këto valë bashkohen n’atmosferë në fomë faqesh të librit që i 
përgjigjet kodit të trunit të një njeriu. Nëse një sistem do të 
mund të zhvillohej ashtu që të kishte mundësi t’i ç’kodonte 
këto shenja, atëherë do të bëhej e mundshme  që tërë jeta 
jonë  të vështrohet si n’ekran. 

Në të vërtetë, burimet religjioze pohojnë se “librat që 
përmbajnë tërë veprat e një individi, do të fluturojnë andej 
këndej, pastaj secili merr të tijën, atë që i takon në ditën e 
Gjykimit të Fundit”,që ka për qëllim të tërheq vëmendjen 
tonë në këtë veçori të shpirtit për të ç’koduar këto valë. 

Ka dy mënyrë t’i bërë aftësitë(prirjet) tona, prej të cilave ne 
përfitojmë më shumë,që nga shkalla më e ult që ne përdorim, 
t’arrijmë (kapacitetin e aftsive tona ) t’a ngrejmë atë 
kapacitet në një shkallë më të arritur(më të lartë) nepermjet:  

1)      Duke zhvilluar teknika të reja për të përmirsuar 
aftësinë e përkapjes së trunit tonë, ose duke vënë në veprim 

2)      2) përçuesit përkapës, të paktën në disa praktika, në 
mes të cilave Dhikri (1), (Meditimi n’islam) zë vendin e parë. 

Është dhikri që do të na ndihmonte të zhgjerojmë shikimin 
tonë përtej asaj që jemi duke parë dhe kështu, dhikri do të na 
ndihmonte t’a arrijmë maksimumin e aftësisë së përkapjes. 

Një çështje,e rëndësishme, që do të duhej të kuptohej qartë. 

Rrezet kosmike frekuencash të ndryshme janë marrë nga 
jasht përmes trunit tonë dhe janë shpjeguar sipas programit 
të secilit.... 

Megjithate, secili tru mund t’i vlerësojë të dhënat vetëm me 
një programim kryesor, sepse ai nuk mund të bëjë 
shpjegim(ftillim) për sinjalet që ndodhen jasht programimit të 
përgjithshëm, ndonëse janë afër të të kuptuarit saj. Përveç 



A H M E D  H U L US I    ^  

76 

tjerash, ka frekuenca të shumëta që pjesa më e madhe e 
truve(mendjeve) nuk mund t’i shpjegojnë, thjesht sepse zonat 
pranuese për t’i shoqëruar deri te truni nuk janë vënë në 
veprim, që të ndijësohen ndaj të dhënave të tilla. 

Megjithate, rrezet e çdo frekuence në gjithësi mësyjnë 
vazhdimisht, trutë tonë secili prej tyre duke bartë një kuptim 
të veçant. 

Mjerisht! Nuk n’a është bërë e mundshme gjithherë t’i 
ç’kodojmë këto lajme dhe të hyjmë në bashkëbisedim me 
energji të tilla kuptimplote! Sikur të mund t’a shpjegonim 
këtë!.... 

 E tërë gjithësia ndjekë jetën e saj si një qenje që gjallon, e 
vetëdijshëme, në çdo pjesëz...I lumtur është ai që mund t’a 
kap këte!  

Gjithësia ose gjithësitë në gjithësi, që përbëhen nga 
frekuenca të shumënumërta, rreze, kanta, formojnë një të 
tërë një lëndë të Vetme. Nëse vetëm do të mund të 
ndërmernim përvojën e një komunikimi të një përmase të 
tillë! 

Ajo që ne e quajmë “përfytyrim”buron në të vërtetë nga 
struktura me dritë (frekuencë)! Për më tepër, në fakt, vetë ne 
jemi qenje të dritës. Mirëpo duke qenë se sistemi i të 
kuptuarit tonë është i kufizuar në pesë shqisat tona ndijësore, 
ne fatkeqësisht ndodhemi largë jetësimit të kësaj në 
rrethanat e tashme. 

Struktura kryesore është një lëndë e Tërë dhe NJË, dhe të 
gjitha atomet janë të ndërlidhura njera me tjetrën. Kështu 
tërë koncentrimi ku e gjithë veprimtaria ushtron një ndikim 
mbi pikat tjera në largësi të paparamenduara, duke nxitur bile 
edhe lëvizjet e tyre....që do të thotë nuk ekzistojnë qenje të 
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ndara, të dalluara ose të varura, të ndara nga tjetra, sikur nuk 
ekziston, prandaj as uni i lirë individual (shpirti), as vullnet i 
lirë, (as  nga lëvizjet e pavarura)! 

Ja këtu, e ka origjinën fakti i quajtur “FAT” (Kadër). 

Atëhere, si Muhammedi (s.a.w.) e ka përkufizuar dhe 
shpjeguar “Fatin”? Si është shpjeguar fati në suret islame?  

1.”Ndikimet astrologjike” që i njohim ne të gjithë, në të 
vërtetë janë këto valë të rrezatimit kozmik që vijnë nga 
yllësitë e ndryshme të galaktikës që cakton(prekë )strukturën 
kimike subatomike të qelizave të trunit, për të programuar 
dhe përcaktuar karakteristikat themelore të çdo individi.Që 
nga dita e 120-të e shtatëzanis në mitrën e nënës, një 
rrezatim i tillë kozmik i papërcaktuar, i ndikuar nga pozitat e 
ngjashme të planeteve në sistemin diellor, përcakton 
ngjashmëri në karakteristikat gjenetike të qenjeve të gjalla 
mbi tokë, prandaj, edhe ngjashmritë në karakteristikat 
personale të njerëzve që kanë lindur në të njejtin çast dhe në 
të njejtin vend. Njerëzit e të njejtit shenj kanë të paktën diejt e 
tyre janë të vendosur në të njejtën mënyrë në krahasim me 
yllësitë, për shembull......., pastaj sipas pozitës së tokës. 
Njoftime më të hollësishme lidhur me ndikimin astrologjik mbi 
programimin e trunit njeriut dhe lidhur me Astrologjinë 
Mistike mund të gjeni në librin tonë “Misteret e Njeriut”. 

  

1a.Një hologram është një përfytyrim tredimenzional.Ai është 
prodhuar (bërë) me ndërhyrjen e një tufë rrezesh lazer.Tufa e 
parë rrjedhë drejtpërdrejtë nga aparati prodhues, kurse e dyta 
reflektohet (pasqyrohet) nga aparati fotografik. Figura e 
krijuar ksisoji përmes ndërhyrjes është e regjistruar në një 
film.Me sy të lirë ninëza e filmit nuk i ngjanë me asgjë në 
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objektin e fotografuar, ajo përbëhet nga reliefi i çregullt 
(figura ndërhyrëse).Megjithate sapo filmi të ndriçohet nga një 
burim drite,shfaqet sërish objekti tredimensional i 
fotografuar. Përkundër fotografive të rëndomta, çdo pjesë e 
vogël e filmit holografik përmban të gjitha njoftimet e 
regjistruara. Fotografia shpesh është aq bindëse sa që ju 
mund të kërkoni një projektim holografik dhe të vshtrojë nga 
kënde të ndryshme.Por nëse ju përpiqeni t’a prekni ju zbuloni 
se nuk ka asgjë. 

1b.Imam Gazali, shek.XI-të, gnostik islamik, i njohur për 
veprat e tij të shumta që trajtojnë kryesisht të kuptuarit e 
islamit dhe mësimet e Pejgamberit. 

(1).Fjala dhikr këtu është përdorur si një shkurtesë e dhikr 
All’llah që do të thotë meditim, që ka të bëj me përsritjen e 
disa emrave t’ALL’LLAHUT siç do t shofim më tutje  

* * * 
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FAKTET LIDHUR ME FATIN 

  

 

Në të vërtetë, ka shumë ajete në Kur’an dhe shumë hadithe 
të Pejgamberit, që qartësojnë se çdo gjë që i ndodhë njeriut, 
qoftë në të kaluarën ose në të tashmen ka qenë e 
paracaktuar. 

Ne e kemi zhvilluar këtë temë më gjërsisht dhe më 
njëmendësisht, në librin tonë të titulluar “Misteret e Njeriut”. 
Megjithate, këtu ne do të shënojmë shkurtazi disa ajete të 
Kur’anit dhe disa hadithe të Pejgamberit që sqarojnë këtë 
fakt. 

“Po ju nuk mund të doni gjë pos nëse do ALL’LLAHU, e 
ALL’LLAHU është shumë i dijshëm, shumë i urtë.”(76:30)  

“E ALL’LLAHU ju krijoi juve dhe atë që e punoni”(37: 96).  

“Ne çdo send e kemi krijuar me masë të caktuar”.(54:49) 

“Unë ju kam mbështetur ALL’LLAHUT? Zotit tim dhe Zotit 
tuaj, pse nuk ka asnjë nga gjallesat e që AI të mos e ket nën 
sundim, vërtet Zoti im është i drejtë (11:56)  
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“Nuk ndodhë asnjë fatkeqësi në tokë ose mbi ju qe të mos 
jetë e shkruar në Librin e Vendimeve në El- Leuh El –
Mahfhudh)para se Ne t’a sjellim atë në zbatim. Sigurisht që 
kjo është e lehtë për ALL’LLAHUN “.”Ashtu që ju të mos 
dëshproheni tepër për ate që u ka kaluar, e as të mos 
gëzoheni tepër me ate që AI u ka dhënë, pse ALL’LLAHU nuk 
e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve.”(57:22, 23). 

Pas përkthimit të ajeteve të sipërshënuara ne do t’i sjellim si 
shembuj dy hadithe  të Muhammmedit(s.a w.). 

“ALL’LLAHU krijoi Fatin e krijimit pesëdhjetëmij vjetë para se 
të krijojë qiejt dhe tokën!”. 

Tavusi rrëfente :” Unë takova shumë njerëz ndër shokët e 
Resululllahit (Lajmëtarin e ALL’LLAHUT? s.a.w)Shpesh kishin 
shënuar që “ Çdo gjë  është punë e fatit të vet”. Njësoj pata 
dëgjuar edhe nga Ibën Ymeri të thotë se Resululllahu ka 
thënë një ditë : 

“ Çdo gjë është e lidhur me fatin e vet! bile edhe paaftësia, 
zgjuarsia dhe shkathtësia!”. 

Siç mund të shofim nga fjalët e  sipërshënuara të Muhammed 
Mustafas s.a.w), çdo send dhe çdo dukuri që do të ndodhë 
gjatë jetës së ardhshme në vazhdim, e tëra është caktuar bile 
edhe në çastin absolut kur pat ekzistuar gjithësia. 

Asgjë dhe askush nuk mund të ndërroj as t’i kundërvihet fatit 
të vet!  

Për më tepër fakti që <<ALL’LLAHU është EHAD>>, kjo tërheq 
forcërisht dhe qartë këtë dukuri. 

Të kuptuarit jo të plotë të të qënit se “ ALL’LLAHU është NJË, 
që është i Ploti, që nuk ekziston asgjë tjetër “ ka ngritur 
shumë çështje që kanë të bëjnë me “FATIN”, gjë që ka quar 



A H M E D  H U L US I    ^  

82 

bile edhe deri te shumësi idesh të gabuara. Megjithate, 
shumëherë qartazi dhe prerazi është theksuar çeshtja e të të 
kuptuarit të vërtetë të “fatit”, në ajet e kumtuara nga 
Muhammedi s.a.w) bile edhe në vet fjalët e tij. 

Njeri nga dijetarët muslim (ylema), Imam GAZALIU, i cili pat 
vërejtur se çkado që i ndodhë njeriut i ndodhë në mënyrë 
fare normale nën dekretin e “fatit”, sjellë, shpjegimin në 
vazhdim, në librin e tij të titulluar “Ringjallja e Shkencave 
Religjioze “ (Ihja-ul Ulumid Din), ndarja II, vëllimi dytë, nën 
titullin “E Vërteta dhe Ligji”( Hakikat e Shariat): 

“.....Sepse ne vërtojmë se të gjitha të këqijat, trazirat, shkelja 
e kunorës,  bile edhe jobesnikria qëndrojnë vetëm me 
dekretin, vullnetin dhe dëshirën e <<ALL’LLAHUT>>, dhe në 
fakt ato janë plotësisht të verteta....”. 

 

* * * 
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BOTA E PËRFYTYRIMIT(HAJAL) 

  

  

Në kuptimin e sakt, tërë Qenësia e NJËSISË shprehë cilësitë e 
Saj të shumënumërta, në çdo çast në një mënyrë të re, në Vet 
programin e saj, që ne i quajmë “Gjithësi”. Kjo dritë kryesore 
(shpejtësi), manifestim i së cilës është gjithësia, është e 
krahasueshme me një “PËRFYTYRIM”në raport me botën 
tonë fizike dhe vlerësimin(gjykimin) tonë mbi vetveten tonë, 
duke qenë qenje fizike ¹) 

Poashtu edhe Pejgamberi Muhammed, duke pohuar se kjo 
botë materiale është një “njëmendësi relative” dhe se burimi 
fillestar nuk është “ kurfar qenje vetëm një rrezatim! “, ai 
lente të kuptohet se jeta, në këtë përmasë fizike është e 
krahasueshme me gjendjen “e gjumit “ dhe shtojmë:”Njerëzit 
kanë fjetur, mirëpo pasi të vdesin ata zgjohen në gjendjet e 
botës së bukur!”. 

1.Kushtëzuar nga pesë shqisat tona, përkapja jonë e vet nesh 
është e kufizuar ; ashtu që shumica prej nesh konsiderohen si 
krijesa  të rëndomta fizike, që hanë, flenë, pin etj...pa kuptuar 
ndërgjegjen e njëmendtë të vetëvetes sonë.. 
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Këto fjalë kuptohen në rradhë të parë pasiqë njerëzit kalojnë 
në një përmasë tjetër të jetës (mbështetur në shpejtësinë e 
dritës ), përtej përmasës fizike, të gjendjes së jetës së tashme, 
në kufijtë e pesë shqisave të tyre, ata do të formohen në 
gjendje zgjimi. Kështu tërë e kaluara(sprovat) e kësaj bote, do 
të ju duket(n) si një “Ëndër “. Aq më tepër hyrja e tyre në 
përmasën e re të jetës, mbështetur në shpejtësinë e dritës, 
bëhet bota e tyre aktuale e njëmendësisë..., kjo e cila zgjatë 
deri në ditën e Fundit të Gjykimit. Ditën e ringjalljes, ata 
ringjallen(“bath”)në një trup të ri, për të tretën herë dhe ky 
do të jetë trupi tyre i përhershëm përjetë. 

Në një kuptim tjetër kjo shënon sikur në hadith :”Vdisni para 
se vdekja t’ju gjejë “, që do të thotë se njeriu duhet të 
përgatitet për jetën pas vdekjes, duke pushuar t’a pranoj  
vetveten vetëm si trup fizik, para se ti vie vdekja, që do të 
thotë para se të ndahet nga trupi dhe truni, që të zbulojë se 
është një qenje shpirtërore dhe e përkryer! Sepse gjendja e 
pasvdekjes e qenjes njerëzore është kushtëzuar me shkallën e 
njohjes, që do të deponohet para vdekjes së rëndomt! 

Edhe një kuptim tjetër i tretë mund të jipet poashtu, me sa 
vijon : “Vdisni në mënyrë që të kuptoni që një njëmendësi, 
që ju e shenjoni me “un-in “tuaj, do të thotë që ju e quani 
“uni im vetjak “nuk ka jetë të mvetësishme, që ju të mund të 
prisni ringjalljen në “ UNIN E PLOTË” që ka krijuar jetën tuaj! 
Sepse “Vetja “mvaret vetëm nga merita e <<ALL’LLAHUT>>! 

Vetëm, <<NJË>>, qenja që shenjon “UNË”, 
është”ALL’LLAHU” dhe asnjë “UNË”tjetër përveç vet-<ATIJ 
>>nuk ekziston! Ndryshe do t’i shoqëronim <<ATIJ>> dikend! 
Por t’a përmendim menjëherë<< NJËSINË e ALL’LLAHUT>>: 
Nuk ka zot vetëm ALL’LLAHU është. 
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“ALL’LLAHU “, që ekziston vetëm Vetvetiu, pa asgjë tjetër për 
të thënë kështu, “ do të mendojë “thjeshtë për të gjitha 
ninëzat(imazhet) ekzistuese në “NJOHJEN”e tij, ose për të 
qenë më të qartë, thënë kështu, “ai “ do të përfytyrojë!”. Ne 
në të vërtetë duhet të jemi të ndërgjegjshëm, se nuk 
përshtatet përdorimi i foljeve : “ do të mendojë”, “ do të 
përfytyroj”, sepse nuk shprehin të vërteten, por më shumë 
kufizon hyjnoren e <<ALL’LLAHUT-ulûhijetin e TIJ >>. 
Megjithate ne do të duhej t’u drejtohemi termave të tilla për 
të shpjeguar çështjen dhe t’u mundësojmë lexuesve t’a 
trajtojnë me lehtësi temën. 

Gjithësia dhe gjithçka ekzistonte në te, ka marrë formën, 
ashtu që muslimanët më të shenjt(evliaullah), të afërtit e 
<<ALL’LLAHUT >>, janë të një mendimi se :”të gjitha 
gjithësitë në zanafillë janë ninëza (imazhe)”. 

Njeri prej këtyre të shenjtëve, Abdylkerim al-Xhili1¹)shpjegon 
hollësisht në librin e tij “ Njeriu UNIVERSAL” (El Insan –el 
kamil )që “të gjitha gjithësitë në zanafillë janë ninëza” ; ka 
studjuar “ALL’LLAHUN “poashtu  edhe përmasat e jetës mbi 
bazën e njohjeve të qëndrueshme. 

1.Abdylkerim al-Xhili, shek.14-të, është një gnostik i cili 
shpjegon në mënyrë të hollësishme,në librat e tij, çështjet që 
kanë të bëjnë me njohjen dhe të kuptuarit e së Vërtetës, 
sistemin e <<ALL’LLAHUT >>dhe përmasat më të larta që 
mund t’i arrijë njeriu. Disa nga librat e tij janë përkthyer në 
shumë gjuhë. 

Nëse është kështu, ç’është atëherë një ninëz(figurë-imazh)? 
Ç’do të thotë fjala “ninëz(imazh)”? Si ka marr formë kjo 
njëmendësi relative (HAJAL)? dhe si ndodhë që ne t’a 
pranojmë një mashtrim të tillë për një të vertetë?  
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Përgjigja në disa nga këto pyetje tashmë është dhënë më 
sipër ; t’u japim tash disa shpjegime të tjerëve. 

 Është me rëndësi t’a rimarrim këte çështje nga e para, në 
mënyrë që t’i kujtojmë disa Emra dhe cilësi<< 
t’ALL’LLAHUT>>. 

“HAJUU”, I Gjalli dhe Gjallëruesi, do të thotë “JETA”. <<AI 
>>vet i pajisur me cilësi si gjallëri, vitalitet, në njohjen e 
cilësive të Tij të panumërta përmes “Ndërgjegjes së TIJ “, të 
tillë siq i tregon emri “ALIM”. Lidhur me këtë thjeshtë dhe 
qartë, ne mund të themi se <<AI >>ka njohje mbi cilësitë e 
<<TIJ >>të panumërta, që do të thotë se <<ALL’LLAHU>> njeh 
cilësitë e <<TIJ>> të pakufishme, të përhershme dhe të plota 
në <<Vetveten e TIJ.>>  

“ALIM” që nënkupton dhe përmban në të gjitha 
marrëdhëniet aq cilësi të pakufishme, të përhershme, të 
plota –ka mundësi të dëshirojë dhe të krijojë gjithçka do, 
meqë është <<MURID>>, që do të thotë “VULLNET”. Prandaj 
<<AI>> dëshiron t’i vështrojë cilësitë e <<TIJ>>, në vetveten e 
<<TIJ.>>. 

Ndërkaq emri “KADIR” tregon se, përmes <<MUNDËSISË së 
TIJ>>, <<AI jetëson cilësitë e TIJ në vetveten e TIJ >>.  

Në gjendjen e ndërgjegjes, <<AI>> njeh të gjitha cilësitë që i 
ka! Duke përdor “Vullnetin” e TIJ të shprehur përmes emrit 
“MURID”, <<AI>> manifeston cilësitë e <<TIJ>> të 
panumërta në një gjendje kundrimi përmes “MUNDËSISË së 
TIJ “, të shprehur nepërmjet emrit “KADIR”.  

Në çastin absolut, ku <<AI>> fillon jetësimin, <<AI>> nis t’i 
shiqojë objekte të panumërta, që janë fjalë dhe gjëra, në 
gjendje së cilës i kthehen emrit”KELIM”. 
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Sikur ujt e shtatë detrave të shndërrohej në ngjyrë, me te 
cilën do të shkruheshin Emrat e  <<ALL’LLAHUT >>, detrat do 
të shteronin para se të shkruheshin fjalët e <<TIJ>>, po t’i 
mbushnim sërish! A do të mund t’arrinimin në një fund?, në 
Pakufi?! Çfar përfaqësojnë shtatë oqeanet, shtatë galaktikat 
ose shtatëdhjetë e shtatë gjithësitë pranë të “PAKUFISHMIT 
“?  

Sado që të  jetë, tërë ajo që është shënuar me një shifër nuk 
paraqet asnjëher asgjë pranë “të Pakufishmit”. 

<<AI >>ka “njohje “mbi këto “fjalë “, shprehje, në vështrimin 
e tij, sidomos duke qenë <<Uni TIJ vetjak >>, të tillë çfar 
shënon emri “SEMI”. Është ky që i jetëson cilësitë në 
Vetveten e <<Tij>> dhe natyrisht që <<AI >>ka “ 
NJOHJE>>mbi këtë. 

<<AI >>është poashtu edhe “ BESIR”. <<AI >>kap me anë 
shqisash (dikton), <<AI>> vlerëson >>! Si është e mundur që 
<<AI >>të mos jetë, kur-<<AI >>vet i kryen të gjitha?.! 

Atëherë, ku po ndodhë e gjithë kjo? Gjithë kjo ndodhë në 
njohjen, në ndërgjegjen e“ALL’LLAHUT “! 

 Ndonëse fjalët nuk arrijnë të shprehin kuptimin në mënyrë të 
sakt, megjithate, nuk ka mjete tjera shprehëse, për të 
shpjeguar thënë kështu, që tërë këto ndodhi të përjetshme 
ndodhin në <<NJOHJEN” e ALL’LLAHUT>>, që do të thotë, në 
“përfytyrimin “ e <<TIJ>>! Nëse kjo është kuptuar qartë deri 
këtu, atëherë sigurisht që do të pasonte një pyetje : Kush jam 
unë? Ç’ është toka? Ç’far ka m’atanë? Ç’është xhenneti? 
Ç’është xhehenemi? Ç’është gjykimi, Libri, dënimi varit....? 
Kush parashtron, kujt i parashtrojmë? dhe ç’është propozimi? 

Po, tani kërkojmë përgjigje në këto pyetje! 
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Duke pritur, para së gjithash ne shënojmë një strofë të një 
figure shumë të njohur, njohës i së Vërtetës, Myhidiin ibën 
Arebiu. Për t’a dëshmuar ngazëllimin e tij për <<NJË>> ai 
shkruan : 

<< Robi është HAK!..RAB(ZOTI) është HAK(e Vërteta) 

Nëse vetëm do t’a dija kush i është nënshtruar obligimit? 

Nëse është robi, ai ka vdekë gjithësesi  

Nëse është RAB(Zoti), si mund t’obligohet RAB-i(Zoti)? 

Një dijetar tjetër i njohur musliman myteçawwit(mistik), 
imam GAZALIU, i cili ka jetuar shumë para Arebiut, shkruan 
poashtu lidhur me <<NJË –NJËSINË>>:  

“Duke filluar prej këtu gnostikët ngrihen që nga qenja e tyre e 
ulët metaforike deri në maje(kulmin e) të Qenjes së Vërtetë; 
ata kryejnë Miraxhin e tyre dhe atëherë shofin përmes 
kundrimit vështrues se në jetë ka vetëm <<ALL’LLAH>>. Kjo 
njohje është <<ALL’LLAHU >>që është <<EHAD>>, i Cili nuk ka 
shok! Të gjitha dritat tjera janë qenje metaforike përmes 
<<TIJ >>! Qenje e vërtetë është vetëm <<Drita e TIJ >>. 

Gjithçka ekziston është përmes dritës së <<TIJ>>. Krejt është 
<<AI>>! AI është që ekziston. Ekzistimi tjerëve nuk është 
tjetër pos mashtrim. 

“Nuk ka njëmendësi përveç <<TIJ >>është shprehje e Njësisë 
Absolute....dhe dëshmia e saj është drejtuar kah i Vetmi, kah 
<<NJËSIA e pastër >>! FARDANIJAT>> është vendmbritja 
përfundimtare përmes Miraxhit (ngritjes)që nga Krijimi. 
Meqë nuk ka ngritje më të lartë se kjo këtu, meqë lartësia 
është një shqyrtim i vëmendshëm në shumësi. Sakaq që 
shumësia(kathrat) është integruar, Njësia është jetësuar.Që 
nga ky çast, nuk ka më lartë as poshtë. Përparimi më nuk ka 
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kuptim, ngritja(në lartësi)(uruxh) zhduket. Nuk mbetet më 
lartësi përtej A’la(më të Lartit). Nuk ka më dysi, ka vetëm 
Njësi (Wahdat)! 

Sapo të tejkalohet shumësia, atëherë ngritja zhduket! 

Ata që kuptojnë, e njohin këtë, ata që nuk kuptojnë 
mohojnë    Kjo është një njohje vërtetë misterioze (e fshehtë), 
ku gjejnë kënaqësi vetëm njohësit e <<ALL’LLAHUT >>Nëse 
një ditë e kumtojnë këtë të vërtetë, askush nuk do të guxonte 
t’a mohoj përveç mendjemdhenjëve përballë” ALL’LLAHUT 
“(¹). 

1)Ky paragraf është nxjerrë nga vepra e Imam Gazaliut 
“Mishqatul Anwar”që është një nga veprat e tij të rralla që 
trajton çështjen e së Vërtetes, dhe përmes së cilës u drejtohet 
mendjeve të larta intelektuale.është botuar edhe n’anglisht. 

Në të njejtin rend konceptesh të njëmendsisë,të shpjeguar 
deri këtu, ne e dijmë që e vetmja qenje që ekziston është<< 
ALL’LLAHU >>! Pra nuk ka asgjë përveç vet-<<TIJ >>. 

Atëherë, çfar pyesim ne, çfar kërkojmë ne, kujt i drejtohet 
pyetja, kush është përgjegjës? 

Kjo është një njëmendësi, çfar nxehtësia e këtij dielli të së 
Vërtetës, nuk le bile as edhe një pikë uji në gjithësinë e 
qenjeve, të bëra nga akulli!  

Përveç njëmendësisë së Njësisë, ne nuk duhet t’a shpërfillim 
asnjë nga fjalët e Muhamedit (Paqja qoftë mbi te ) lidhur me 
ardhmërinë e njeriut. Sepse, aq sa <<Njësia >>është një 
njëmendësi absolute,  po aq janë edhe pasojat që njeriu do t’i 
pësojë më pastaj për shkak të  vet veprave të tij. 
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Po, në sy t’<<ALL’LLAHUT >>, në krahasim me 
<<ALL’LLAHUN>>, ne të gjithë jemi “ninëza të ndërgjegjës “ ( 
forma të mirënjohura) që ekzistojnë në <<Shkencën” e TIJ>>!  

Megjithate krahasuar me vet -ne, ne jemi qenje të gjalla të 
njëfar gjithësie të fortë, të vetme, të qartë. Por në të vërtetë, 
ne nuk jemi gjë tjetër vetëm se një “njohje”në<<njohjen e 
TIJ>>!, kurse gjithësia që ne e përkapim dhe ku ne jetojmë, 
është për ne një mjedis i jetës, mirë i përcaktuar, absolut, i 
qëndrueshëm(i shëndoshë), i shumëanshëm.  

Këtu ne nuk duhet lënë pa i përmendur disa pika shumë të 
ndieshme. 
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SISTEMI I JETËS 

  

 

Njëmendësia e këtij sistemi ku ne po jetojmë, provon 
pamundësinë e të qenit të një ZOTI që e drejton botën nga 
lartë! Nuk ka il’lah! As edhe një yll, as edhe një planetë, as 
edhe një galaktikë, as edhe një yllësi nuk është një ZOT, dhe 
as mund të jenë ndonjeherë! Një besim i tillë është një 
mashtrim i madh!  

Ne këtu jemi në përmasat e vet jetës sonë, për të shprehur 
detyrimin tonë kryesor, duke kryer ajo që lypset prej vet 
nesh, nepërmjet shprehjeve të Emrave <<t’ALL’LLAHUT.>>    

Sistemi i përmasave të jetës sonë paraqitet kështu : 

Sistemi diellor me tokën dhe me banorët e saj, popujt, që të 
gjithë janë qenje të krijuara dhe të formuara nga “ALL’LLAHU 
“me vet cilësitë e TIJ, siq ka dëshiruar <<AI >>!  

<<ALL’LLAHU>> ka krijuar njeriun me cilësitë e <<TIJ >>, sipas 
Vullnetit <<TIJ>>, ashtu që truni tij të mund t’i zbulojë.  

Dikush që jeton me idenë dhe bindjen e të qënit vetëm trup 
nga mishi dhe eshtrat dhe jeton si i tillë, do të pësojë 
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hidhërime të panumërta dhe trazira për shkak të mënyrës së 
jetës së tij, nëse tërë jetën e qon kështu.  

Njeriu i cili beson në sendërtimin e vlerave të larta në 
vetveten e tij do t’a arrijë një mjedis ku do t’i gëzojë bukuritë 
e pambarim ;do të jetojë si një njeri i stolisur me cilësitë dhe 
me veti hyjnore me kusht që t’a kryej punën si duhet dhe me 
qëllim që t’i zbulojë dhe t’i shprehë këto vlera në vetveten e 
tij.  

Ju pret ose, një jetë trazirash, për shkak të vetëbindjes suaj se 
jini trup nga mishi dhe eshtrat i cili në fund të fundit kalbet, 
ose, ju pret  një mjedis i përhershëm paqeje dhe kënaqësie, 
dhe ku ju do t’i gëzoni frutet e bukura të të kuptuarit tuaj si 
dhe shprehjen e cilësive dhe pronë hyjnore në vetveten tuaj. 

Duke thënë kështu, ai që ndjek, pejgamberin Muhammed, ka 
gjasë të jetë përball nesh. 

<<Ju jini krijuar për të qenë zëvëndës (kalif) t’ALL’LLAHUT. Ju 
jeni krijuar me Emrat e ALL’LLAHUT >> 

Tani që ju ndodheni në botën fizike, ju nuk do të duhej të 
mendonit se jini një trup fizik që me çdo kusht do të 
kalbet.Mos”mbytni”(dërmoni, shtypni)shpirtin tuaj për shkak 
të një mashtrimi të tillë! Përpiquni të mos” humbni “fuqinë 
kryesore në veteten tuaj dhe mos lejoni të shkatëroni 
epërsinë tuaj vetjake për disa gjëra të kësaj bote, të cilën do 
t’a lini, për shkak të lidhjes suaj me gjërat materiale të kësaj 
bote. Kushtoni rëndësi këtyre ajeteve të Kur’anit si mbrojtje : 

“ Ju njerëz dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm 
se lojë, kalim kohe në argëtim, stoli, krenari mes jush dhe 
përpjekje në shtimin e pasurisë dhe të fëmijve e që është si 
shembull i një shiu prej të cilit bima i habit bujqit e pastaj 
ajo thahet dhe e sheh ate te verdhë, mandej bëhet e thyer e 
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llomitur, e në botën tjetër është denimi rëndë, por edhe falje 
mëkatesh dhe dhurim i kënaqësisë nga ALL’LLAHU; pra jeta 
e kësaj bote nuk është vetëm se përjetim 
mashtrues”.(57:20)“ 

 Atë ditë, edhepse ata shihen ndërmjet vedi (dhe njihen por 
ikin prej njeri tjetrit)Krimineli do t’i dorzonte me dëshirë 
fëmijt e tij, gruan e tij, vëllezërit e tij, t’afërmit  e tij tek të 
cilët ai mbështetej dhe nëse do të mundte, të gjitha krijesat 
njerëzore, që të mund të jet i shpëtuar!Jo kurrsesi, ajo pra 
është Ledhaa –flaka (emër i xhehenemit). “.(70:11, 15) 

Njerëzit kanë fjetur por do të zgjohen me vdekjen! Prandaj, 
jeta e kësaj bote do të ju duket si një ëndër kur ju do të 
ndodheni në një gjendje ndërgjegjeje në botën e ardhme ku 
do të hyni. Pra, ju do të duhej të vdisni para se të ju vie 
vdekja, në mënyrë që të mund të zgjoheni nga ky gjumë 
derisa të jini në këtë botë! Jetësoni faktet dhe organizohuni 
ju! 

Shmanguni pendesës për shkak të energjisë së humbur në 
këtë botë për gjërat që ju do t’i lini këtej e nuk do të ju 
shërbejnë asgjë në botën tjetër dhe për shkak të teprisë suaj 
që fare nuk do të plotësohet më vonë. Kjo nuk do të ju sjellë 
veçse dëshprim, pra të mendoni se jini vetëm një trup i 
thjeshtë fizik dhe të jetoni vetëm për kënaqësinë e tij. Pasi të 
kaloni në botën tjetër dhe ju do të përballeni me 
njëmendësitë, do të thoni :   

“Sikur vetëm do të mund të kthehem në botë dhe të kem një 
rast tjetër të bëjë ate që nuk kam mundur t’a bëjë me kohë! “ 
Mirëpo kjo kurrë nuk do të jet e mundur! Kur’ani thekson këtë 
fakt:  
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“Dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në 
mend e prej nga atij përkujtimi? E thotë “ Ah i gjori unë, 
sikur t’isha parapërgatitur për jetën time!” 

(89: 23-24). 

“ Në fakt ne ju vëmë në mbrojtje nga një dënim shumë i 
afërt (kërcënues). Atë ditë njeriu do të përballet me veprat e 
tij dhe pabesimtari mjerueshëm do të bërtas : Ah sikur të 
kisha qenë pluhur!”.(78:20). 

Mbase ju jini cilësuar me cilsitë e “ALL’LLAHUT” dhe bartni në 
vetveten tuaj atributet e <<TIJ>>, ju duhet t’a lini “të qenmen 
tuaj të hamendshme” dhe t’a lironi ndërgjegjen tuaj nga 
“uni” juaj e që mendoni se e kini, në mënyrë që ju të mund 
t’arrini “UNIN” tuaj të përgjithshëm. Nëse ju hiqni dorë nga 
egoizmi juaj,që e pranoni për shkak të paragjykimeve tuaja –
përmes një shkalle të njohjes dhe nëse ju mund të liroheni 
nga kjo mjegulli e “egoizmit”, atëherë ju mund t’a arrini 
“UNIN” tuaj të njëmendët! 

Paralelisht në mbrojtje të Muhammedit (s.a w) që 
përmendëm më sipër, të shenjtit(evliaull’ah) kanë formuluar 
kësisoji : 

 “Mposhtni egocentrizmin tuaj vetjak dhe jetësoni 
Njëmendësin hyjnore!”Ky formulim nuk është gjë tjetër veçse 
një shpjegim i hadithit :” Ai që njeh vetveten njeh Zotin e 
vet!”.  

T’i kthehemi tash sistemit në të cilin ne po jetojmë dhe 
marrëdhëniet tona me te.. 

Gjithçka që ne përkapim në këtë botë fizike është e lidhur me 
forcën magnetike të tokës.Qenjet njerëzore janë poashtu të 
lidhura me joshjet tokësore qyshkur ekzistojnë në këtë botë 
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fizike. Siq është shënuar në Kur’an që :“Ne kemi krijuar të 
gjitha nga uji”(H2O) dhe sikur çdo gjallesë mbi tokë është e 
pandarë nga elementi ujit, kjo vlenë njësoj edhe për njeriun! 

Duke qenë se njeriu jeton mbi këtë tokë dhe është i lidhur me 
ëndjet e tij, masa e tij frekuencash, ose “mendja” e 
tij(prodhim i trunit), siç thuhet në të folmen e rëndomt, është 
e lidhur me ëndjet e tokës!  

Megjithate, ekziston një cilësi e tillë në trunin e njeriut, e 
sikur të vihej në shërbim, do t’a shpëtonte njeriun nga joshjet 
e tokës prandaj edhe nga këto të Diellit ; dhe vetëm atëherë 
do të mund t’i arrinte shumë yje në hapësirë, që do të thotë 
“t’arrij Parajsën-xhennetin në qiell” me një trup që i shkon 
këtij mjedisi. 

 Nëse korrenti për të prodhuar një energji të tillë 
antimagnetike bëhet veprues në trunin e qenjes, ky i fundit 
pranon atëherë një masë frekuencash të ndriçuara të 
“DRITËS”, dhe kështu lihet i lirë me një shpejtësi që i përket 
“dritës” së tij, për të ditur fuqinë, “energjinë” në “mendjen”e 
tij.  

Nëse truni i një individi është i papërgatitur për të prodhuar 
këtë lloj energjie antimagnetike në mendjen e tij, atëherë nuk 
do t’a ketë forcën e duhur për t’u larguar nga ëndjet e tokës 
prandaj edhe këtij të Ferit –xhehenemit, pasiqë drita e tij do 
të jetë e pamjaftueshme. Ai pra do të mbetet i burgosur në 
Diell përgjithmonë!  

Në etapat vijuese, Dielli do t’i ket tashmë pesë nga planetet e 
sistemit diellor deri në Mars, n’orbitën e tyre, para se të 
shndërrohen n’yje neutronesh. Pastaj, s’ka mundësi të dilet, 
nëse ke rënë njëherë brenda. Hollësi më të stërholluara mbi 
këtë temë mund t’i gjeni në librin tonë “MISTERET E 
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NJERIUT”.Ndërkaq sa i përket formave, të jetës në Diell –që 
është paraqitur me cilësitë e saja të “Zjarrit të Xhehenemit”, 
do të thotë “djajt e ferit” (zebani)siq janë quajtur në 
terminologjin religjioze për shkak të karakteristikave të tyre 
përkatëse për t’i mjeruar ata që mbahen cfilitës, mallkues, 
duke i dobësuar kështu në zabun dhe duke i lënë poashtu të 
pambrojtur. 

Përveç njeriut të gjallë mbi tokë dhe exhinëve në hapsirë, ka 
forma të jetës të çdo planeti dhe çdo yllësie! Dielli poashtu ka 
banorët e vet në natyrën e tyre ndriçuese të veçant. Në 
Kur’an këta janë quajtur demon (djajë-zebani). Një emër i 
këtillë u ishte dhënë atyre! Pikrisht sikur ne, banuesit e tokës, 
bëjmë ç’dojmë me më të dobëtit se ne, edhe banuesit e 
Diellit “demonët e Ferit” bëjnë ç’dëshirojnë në mënyrën e 
tyre, atje.Të gjitha veprimet e tyre janë tortura për njerëzit. 

Gjatë qëndrimit në Diell, ose siç e quajmë “Zjarri xhehenemit 
“, “ shpirti njeriut”, shformohet, lakohet, ngushtohet, digjet 
nën ndikimin e rrezatimit  ;  

Megjithate ai nuk është plotësisht i humbur. Ai i ngjan një 
trupi në ëndër i cili është i thyer, prishur, lënduar dhe i prerë 
në copë, por që gjithnjë mbahet në jetë në të njejtën mënyrë 
si më parë. 

Gjatë jetës së vet në Diell (¹)ose “Zjarri i Xhehenemit” trupi i 
frekuencave nuk shkatërohet kaq shpejt, nuk thehet, nuk 
tendoset, nuk zmadhohet, nuk zbehet,  nuk lodhet,  nuk 
digjet, pa u kthyer në formën e vet paraprake menjëherë dhe 
kjo përsëritet, përsëritet.  

1.Hadithet e përmendura dhe njoftimet tjera lidhur me këtë 
temë mund të gjenden në librin tonë të titulluar :”Misteret e 
Njeriut”. 
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“Është e vertetë se ata që mohuan argumentet Tona, do t’i 
hudhim ne zjarr..Sa here qe u digjen lëkurat e tyre, Ne 
ndërrojmë.lëkura të tjera.që te shijojnë dënimin. ALL’LLAHU 
është i plotfuqishëm, i drejtë.(4:56) 

Ky ajet kur’anor pohon shpjegimet e sipërshnuara. Është një 
çështje e rëndësishme e cila duhet kuptohet shumë mirë. 

Dielli është një “ferr-xhehenem” në rolin e përmasës tij 
subatomike. 

Pasiqë ne kemi një masë frekuencash në nivelin subatomik të 
shoqëruar në trupin tonë psiko-biologjik në nivelin e jetës 
sonë të përditshme në shkallën atomike më të zhvilluar, Dielli 
poashtu paraqet këtë anë të dyfisht frekuencash në nivelin 
subatomik. 

Ndryshe, njerëzit, duke kaluar nga bota trupore në botën e 
ndërmjeme, jo vetëm që mund t’a shofin botën shpirtërore 
atje si mjedisin e vet, por edhe exhinët e ndajnë ate, e edhe 
melaiket, në të njejtën shkallë. Aq më tepër, ata shofin ferin 
dhe format e saj, sikur gjithçka ndodh mu pranë tyre. Sepse 
në përkapjen e mendjes, ideja largësisë pushon t’ekzistojë, 
dhe ja kështu ndodhë që njerëzit të ndodhur në përmasë 
tjetër, këte të pas-jetës, kanë një pamje të Ferit në varet e 
tyre. 

Ju do të gjeni më shumë hollësi mbi këtë temë në botimin e ri 
të librit tonë “MISTERET E NJERIUT”. 

Paralelisht me këtë, yjet e galaktikës paraqesin Parajsën –
Xhennetin, jo në funksion të aspektit tyre fizik, por në 
funksion të aspektit të”frekuencave të tyre”(valëve), që 
formojnë përmasat subatomike të substancës tyre fizike. 
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Megjithate, njësoj sikur mjedisi ynë i përditshëm i kapur me 
ndihmën e trupit tonë(fizikut), përbën botën tonë të tashme, 
mjedisi ynë, në pasjetën materiale,do të shfaqet njësoj sikur 
bota jonë materiale, ndonëse ne tash e përshkruajmë si një 
“përmasë frekuencash “ në gjendjen tonë të tashme të 
përkapjes. 

Në kundërshtim me këta-këtu, masat e frekuencave 
(shpirtërat e njerëzve)të zgjedhur për të shkuar nepër planete 
të shumënumërta t’ashtuquajtuar “qiej”, në saje të fuqisë së 
lartë në veteveten e tyre, ata do të kenë fatin të takohen, të 
vendosin marrëdhënie ndërmjet tyre, në të njejtat stacione. 
Do të kenë bile fat që të kenë dhe të zotrojnë. 

Secili në një mënyrë do të jetë një zot (!) planetesh që do t’i 
arrijë! Dhe meqë ka ardhë në botë si halif (zëvendës)i 
“ALL’LLAHUT “ në tokë dhe ka qenë pajisur e mbrojtur) nga 
fuqi të shumënumërta hyjnore, kur qenjet tjera të veçanta të 
këtyre planeteve nuk e kanë këtë fuqi atje. 

Kështu, banuesit e “Parajsës-Xhennetit “ do të kenë aso 
shpërblimi saqë asnjë sy nuk e ka parë, asnjë vesh nuk e ka 
dëgjuar dhe asnjë gjuhë nuk e ka shqiptuar më parë.Të gjitha 
parashikimet tona sa u përket atyre janë të pamjaftueshme. 
Ata që do të vendosen në Xhennet do të lirohen nga ideja e 
moshës. Nuk do të ket më ide të tilla si gjysh, gjyshe, nanë, 
babë, vlla, motër, bir, bij ose fëmijë. Atje të gjithë kanë një 
moshë. Ata që kanë të njetën fuqi dhe të njejtën shkallë të 
njohjes do t’a ndajnë së bashku mjedisin e tyre. Megjithate, 
ata që kanë më pak njohje dhe më pak energji, do të banojnë 
në një mjedis tjetër që u përshtatet atyre, ndoshta miku juaj 
më i miri që intimisht ka qenë i lidhur me ju ne këtë botë do 
të jetë larg jush atje.  
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Kujtoni kuptimin e sprovave tuaja për të nesërmen, ose edhe 
vetëm për disa orë me vonë ; çfardo sprovash të kenë qenë 
ato në ëndrat tuaja gjatë gjumit të natës! E djeshmja i takon 
ditës paraprake, nata e mbrëmshme mbetet në natën e 
kaluar!Nëse ju vuani në burg, ose edhe ëndrat tuaja më të 
bukura të natës, do të jenë hiqgjë, pas pak kohe të zgjimit 
tuaj, në të njejtin mjedis! 

Përfytyroni që sapo t’i mbyllni sytë në këtë botë fizike, 
ndërgjegja juaj t’i hapet një skene krejt të re dhe jeta që ju e 
qonit nuk ishte veçse si një çast, nuk paraqet më shumë se një 
ëndër, një përfytyrim për ju. Pikrisht sikur, derisa ju të 
zgjoheni një mëngjes, jeta juaj në këtë botë, nuk do të ketë 
asnjë vlerë atje. Për më tepër, ju do të jini krejt vetëm, 
rrethuar në rrethana tjera, në një mjedis të ri! 

Kështu, çështja juaj kryesore duhet të jetë që ju të punoni jo 
vetëm për të fituar diçka që do t’a lini në këtë botë, por 
sidomos vepra të cilat ju do t’i gëzoni në t’ardhmen, dhe aq sa 
të mundeni. Në jetën e mëpastajme, secili prej nesh do të korr 
vetëm frutet e veprave të veta në këtë botë! 

Nëse dikush mund t’i arrijë cilësitë hyjnore që i kishte në dorë, 
që i ishin shenjuar në tru dhe që nuk ka mundur të përfitoj 
gjatë kësaj jete në këtë botë, nuk do të ketë rast tjetër për te, 
më vonë, njëher pasi t’a ketë provuar vdekjen. Në shumë ajete 
kur’anore kjo çështje është theksuar shpeshherë :  

“E kur ndonjerit  prej tyre i vjen vdekja, ai thotë “ O zoti im, 
më këthe që të bëjë vepra të mira e të kompenzojë ate që 
lëshova!” Kursesi (kthim nuk ka ) e kjo është vetëm fjalë që e 
thotë ai, e ata kanë para tyre një perde (distancë periodike) 
deri në ditën kur ringjallen.”.( 23:99-100) 



^    ‘ A LL’ LLAHU ’  

 

101 

 “E sikur të mund t’i shihje ata kur qëndrojnë pranë zjarrit, ti 
do t’i dëgjoje si rënkojnë : 

“Ah sikur ne të mund të ktheheshim (në dynja)! Kurrë më ne 
nuk do të thurshim gënjeshtra mbi Shenjat e Zotit ; ne do 
bëheshim nga besimtarët e numërt”. 

“JO, (s’është ashtu ), po atyre u doli në shesh ajo që mbanin 
fsheht më parë, prandaj edhe sikur të ktheheshin, ata do të 
përsëritnin ate që e kishin të ndaluar, e s’ka dyshim se ata 
janë gënjeshtar.”  

Ata nuk do të bënin gjë tjetër veçse do të gënjenin.”Nuk ka 
tjetër jetë pohojnë ata, përveç kësaj këtu mbi tokë ; ne nuk do 
të ngjallemi”. 

 “ Dhe sikur t’i kishe par ata kur të ndalohen para Zotit të 
tyre e u thuhet atyre :”A nuk është kjo (ringjallja ) e 
vërtetë?”Ata thonë :”Po për Zotin tonë!”thotë “Shijoni pra 
dënimin për atë që mohoni!”(6: 27-30)  

Mbase ne tashmë kemi prekur temën e Vdekjes, këtu, ne do 
te përpiqemi të shpjegojmë aq sa do të mundemi, sepse ajo 
gjithsesi është keqkuptuar nga njerëzit. 

* * * 
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17 

 

^ 

 

ÇFAR KA PËRTEJ VDEKJES? 
NJËMENDËSIA E VDEKJES 

  

 

Sa keq që Vdekja nuk është kuptuar si duhet në kuptimin e saj 
të mirëfillt dhe se është konsideruar si “ një mbarim-fund”. 
Pa qenë një fund (mbarim), Vdekja s’ është gjë tjetër vetëm 
se një formë kalimi e ndërmjetëm nga një botë fizike në një 
botë tjetër jomateriale. Pikrisht pas ndarjes së individit nga 
fiziku i tij, jeta e tij vazhdon në një gjendje (masë 
frekuencash), qoftë në një var ose jasht.që do të thotë se 
Vdekja është një vazhdimësi e jetës, duke filluar me një trup 
shpirtëror pas mbarimit të jetës me një trup fizik. Kur’ani i cili 
na mëson bazat e Islamit shpjegon vdekjen me sa vijon : 

“Çdo shpirt do t’a kërkojë VDEKJEN”. 

Ajo që e quajmë “VDEKJE” është një mbartje kah një jetë në 
një gjithësi frekuencash, në një trup shpirtëror, pas ndarjes 
nga trupi biologjik. Sapo truni pushon së vepruari, energjia 
bioelektrike, e cila qarkullonte nepër trupin tonë, këputet dhe 
është po ajo fuqi elektromagnetike ndërmjet trupit dhe 
shpirtit, e cila normalisht ruan “Shpirtin” e lidhur në trup. 
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Kështu “SHPIRTI” i njeriut i dorëzohet një jete të re, i(e) 
pavarur nga trupi  fizik. Ja kjo lloj ngjarje është shënjuar me 
fjalën “VDEKJE”.  

Të gjitha veprimtaritë që kanë të bëjnë me veprimin e çdo 
individi në trunin e tij, gjatë jetës së tij, janë grumbulluar në 
“Shpirtin “e tij, që do të thotë masë frekuencash sikur valët e 
zërit dhe të shikimit. Prandaj dilet drejtëpërdrejt në përmasat 
shpirtërore pa u vërejtur asnjë ndryshim me vdekjen. Individi 
vazhdon jetën e vet në formë të “SHPIRTIT “, njësoj sikur 
edhe në trupin fizik! Megjithate me një dallim! Ndonëse 
është plotësisht në jetë dhe i vetëdijshëm si përpara, ai 
tashmë nuk është më i zoti të drejtoj trupin e tij fizik! Kjo 
ngjanë me një të sëmurë të paralizuar, i cili jeton dhe është i 
vetëdijshëm! Ai mund të shef dhe të ndjek gjithçka ndodh 
jasht, ai mund të dëgjoj dhe të ndjejë plotësisht, mirëpo nuk 
është më në gjendje të dërgojë lajme jasht. 

Në vazhdim po japim një hadith të Muhammedit 
(s.aw)transmetuar nga një dijetar i madh Ibrahim Hakki 
Erzurumi në librin e tij “Marifetname” : 

“I vdekuri ( i cili ka kërkuar vdekjen)njeh ata të cilët e kanë 
larë, ata të cilët e kanë mbështjellur kufomën, ata të cilët 
kanë kryer për te shërbimet e varimit, të cilët kanë marr pjesë 
në përcjelljen e kufomës, të cilët e kanë lëshuar tabutin 
(arkën)në var dhe ata që i kanë kënduar mbi var dhe e kanë 
thir!”. 

“Mos qani gjithnjë duke i mëshuar faqeve tuaja dhe duke 
shqyer teshat para të vdekurit sepse ai torturohet kështu 
nga vaji juaj!”. 

Kjo tregon se i vdekuri shef, ndjen dhe do të jetë i dëshpruar 
nga gjendjet e të tjerëve. Dua t’ua tërheq vërejtjen juve mbi 
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këto fjalë të Pejgamberit të cilat qartë na bëjnë me dije të 
kuptojmë se ndonëse ky është në var, i cili ka vdek, ka 
humbur lidhjen e vet me fizikun e vet, nis jetën, do të jet në 
vetëdije dhe i vetdijshëm në “shpirtin” e tij dhe për më tepër 
ai dëgjon se çka i thuhet nga jasht. 

Talha (¹)transmeton : 

“Ditën e betejes së Bedrit Pejgamberi(Paqja qoftë mbi te) 
urdhërojë të bashkohen kufomat e të 24 Kurejshitëve, pastaj 
të hidhen në një gropë, në mesin e gropave të Bedrit. 

Pasi u arrit fitorja, Lajmëtari i <<ALL’LLAHUT >>(Resulullahu 
)kishte zakon t’i tubonte përkohësisht lagjet, që kishin 
ngadhnjyer në fushat e fiseve t’armiqëve, çdo herë nga tre 
ditë. Mbase ishte dita e tretë e betejes në Bedër, 
Muhammedi urdhëroi që t’ia sjellin deven dhe t’a ngarkojnë 
me ushqime të nevojshme për rrugë. Sapo Resulullahi u nis 
për udhë, miqët e tij i shkuan pas. Gjatë kësaj kohe, ata thanë 
se Resulullahu sigurisht shkonte me një qëllim të caktuar. Më 
në fund Pejgamberi u ndal pranë një grope, ku ishin hedhur 
kufomat dhe vazhdoi t’i thëras ata n’emër të baballarve të 
tyre : “O filan filani! O Ebu Xhehl Hishami :Ytbe ibn Rabia! A 
nuk do t’ishit të gëzuar ju tani sikur t’i bindeshit 
“ALL’LLAHUT “ dhe Lajmtarit tij! Ne në fakt kemi ngadhnjyer 
siç na pat premtuar Zoti ynë(RAB). A fituat edhe ju ate që 
Zoti juaj ju pat premtuar?” 

Duke e dëgjuar të fliste, Ymeri pyeti : 

“O Resulullah! Si ju drejtoheni ju njerëzve, të cilët tashmë 
janë kufoma?” Pejgamberi u përgjigj : 

“ Të betohem me <<ATE>> në duart e të cilit ndodhet shpirti 
i Muhammedit që ju nuk më dëgjoni më mirë se ata, këtë që 
po ua them!”. 
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Në këtë ngjarje të treguar sipas “Buhariut “, Pejgamberi, me 
këtë rast ka korrigjuar një ide të gabuar. 

Ky-këtu ishte më i miri hadith për të korigjuar idenë plotësisht 
të gabuar “se njerëzit pushojnë në varet e tyre duke qenë të 
vdekur dhe kthehen në jetë më vonë, ditën e Ringjalljes “. 

Në fakt, kur njerëzit vendosen në var, ata e dijnë dhe janë të 
vetëdijshëm, janë në gjendje të zgjuar dhe i dëgjojnë ata që u 
drejtohen atyre sikur t’ishin jasht. 

Osman Bin Afvan, që është halifi tretë pas Pejgamberit, kishte 
shprehi të derdhte lotë derisa i lagej mjekra, kur ndodhej 
pranë një vari. Një ditë e pyetën  

:<< Ju nuk qani kur kujtoni Xhennetin dhe Xhehenemin, por 
përse atëherë derdhni aq lotë, a thua vari ju frikëson?>>. 

Osmani përgjigjet : 

 “ Ate që e kam dëgjuar nga Pejgamberi, vari sigurisht është 
ndër vendëqëndrimet e para në botën tjetër! Nëse një njeri 
lirohet prej aty do të jetë më lehtë të lirohet nga të tjerat. 
Nëse nuk arrin të lirohet prej këtij vendqëndrimii, t’ardhmet 
janë edhe më të rënda!”. Më pastaj Osmani vazhdoi : 
Pejgamberi ka thënë : 

” Nuk kam parë kurrë një pamje më të tmershme se këte të 
një vari!”.   

Duke qëndruar pranë varrit të Sadd binti Muaz që ishte një 
figurë e rëndësishme islame dhe një martir për çështjen e 
Islamit (shehid),  një ditë Pejgamberi tha : 

 “ Ishte një rob i dalluar që qielli u tund dhe se dyert e qiellës u 
hapën për te dhe mijëra melaike zbritën mbi tokë. Bile edhe 
ai, është ndier aq i ngushtuar në varr sa eshtrat e tij kanë 
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kërsitur! Nëse do t’ishte e mundur t’i shpëtohej dënimit varrit 
dhe vuajtjeve pas vdekjes, kjo do t’i bëhej e mundur së pari 
Saddit! 

Duhet dorëzuar menjëher vuajtjeve të tilla në saje të gjendjes 
që kanë arritur, kjo është e tëra!”.  

Mendoni të paktën një minut për këtë! Po të mos ishin 
njerëzit në gjendje të zgjuar, pra të vetëdijshëm, në varret e 
tyre, a thua një dënim i tillë do të mund ishte i menduar?  

E kanë pyetur një ditë Pejgamberin :  

O Resulullah! Cili din dhe cili është më i vetdijshmi nga 
besimtarët? U përgjigj :Ata që kujtojnë mësë shumti se ç’far u 
ndodhë njerëzve me vdekjen dhe përgatiten për të bërë 
mirësi për një jetë të tillë pas vdekjes. Ja ata janë më të 
vetëdijshmit dhe që dijnë më shumë. 

Gjetiu, Ai pohon : 

<<Më i vetëdijshmi dhe më largëpamësi eshtë ai i cili i 
nënshtrohet ( nënshtron shpirtin e tij)urdhërave hyjnore dhe i 
cili angazhohet në punë të mira, që te përfitoj ne jeten e 
pasvdekjes.I dobët është ai i cili mbetet nën varsinë e 
dëshirave te tija vetjake (egoiste)e pastaj krkon një të mirë 
nga ALLAHU!>> 

Ibni Mesudi, miku i Pejgamberit, transmeton fjalët e tij lidhur 
me dënimin në varr :  

 “Mëkatarët sigurisht që do t’i shtrohen dënimit të varrit ; 
kafshët kanë poashtu një shqisë që u ndihmon të ndiejn 
britmat e tyre “. 

Abu Said El Kudra rrëfen : Pejgamberi ka thënë :” 
Mosbesimtari është i rrethuar nga tetëdhjetë e nëntë 
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përbindsha në varr, secili prej tyre do t’a kafshojë, do t’a djegë 
deri në ditën e Gjykimit. Nëse vetëm ndonjëri syresh do të 
frymonte mbi tokë, atëherë asnjë bar nuk do të mbinte më 
kurrë!”. 

Ibni Ymeri rrëfente : Lajmëtari ALL’LLAHUT ka thënë : 

 “ Kur dikush prej jush vdes, atij mëngjes e mbrëmje i dëftohet 
vendi që do t’a ketë :nëse do të jet xhennetli, atëherë në 
mesin e xhennetlive, nëse i Xhehenemit, atëherë do t’i 
dëftohet vendi xhehenemlive, pastaj do ti thuhet :”Ja vendi 
deri në ditën e Ringjalljes (Bath)!” 

Tash t’i kushtojmë një kujdes të veçant një çështjeje tjetër, që 
është një fjali, të cilën ne e këndojmë në Amentu(1): “Wuel 
baa’thu bâd’al-MEVT”që shenjon “ngjallje- rilindje pas 
Vdekjes “. 

T’a shqyrtojmë këtë ma kujdes! Ne nuk themi “Wal baa’thu 
bad’al-KIJAMET(Dita e GJYKIMIT )”. Kjo këtu, ngjarja që 
kuptohet përmes fjalës “bath”nuk është Dita e Gjykimit të 
fundit, por kjo pasi t’a kemi përjetuar vdekjen! 

Në këtë botë, njeriu jeton me fizikun e vet të njohur dhe me 
trupin shpirtëror i ndërtuar përmes trunit tij fizik. 

Në fakt, një dijetar i madh islam mutesawwit, Imam Gazaliu 
thotë në vijim lidhur me fjalën el-Bath, në librin e tij të 
titulluar “ Shpjegimi i Esma’il Husnas”:  

“Shumica e njerëzve angazhohen në konjuktuara (bashkim 
rrethanash )të gabuara në këtë pikpamje dhe kujtojnë 
atëherë se vdekja është një mungesë e thjeshtë, moekzistimi, 
ose edhe kur “bath”shkakton diçka që nga fillimi në vazhdim 
të kësaj mungesë, sikur në krijimin e parë...Para së gjithash 
paragjykimet e tyre se vdekja është mosekzistencë është një 
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gabim, poashtu sikur edhe besimi i tyre se jeta e tyre dytë 
është e ngjashme me të parën. Sa i përket hamendjes se 
vdekja është mosekzistim, ajo është e pabazë. Ç’është e 
vërteta, vari është njeri nga gropat e xhehenemit, ose njeri 
nga kopshtet e Xhennetit...Përfytyrimi i brendshëm i ka 
drejtuar mendimtarët e përkapjes intelektuale kah fakti se 
njeriu ishte krijuar përgjithmonë dhe se nuk ekziston asnjë 
mënyrë që ai të bëhet joekzistues..... 

Sigurisht, ka çaste kur lidhja e tij shkëputet me kufomën e tij, 
kur thuhet se “ai ka vdek “; ose disa çaste kur lidhja e tij 
mund të këthehet, dhe ku thuhet “ai është kthyer në jetë”. 
Ndërsa sa i përket besimit tyre që ringjallja është diçka e 
ngjashme me të qënit e parë, janë në gabim, sepse ringjallja i 
referohet njëlloj krijimi tjetër pa pasur kurfar lidhje me 
krijimin e parë....Ç’është e verteta, njerëzit pësojnë disa 
rikthime në jetë, e jo vetëm dy”. Duke e kërkuar vdekjen, 
shpirti njeriut lirohet nga trupi fizik, dhe vazhdon jeta 
shpirtërore, ajo e varit, deri në Ditën e Gjykimit. Shumë më 
vonë, ai këthehet në jetë edhe një herë (bath) me veçoritë e 
tij të pranishme të (sotme ), gjatë kohës kur toka është 
shkatërruar nën nxehtësinë e Diellit ; gjë që i përgjigjet 
“Gjykimit të Fundit”! Dhe më në fund të gjithë trupat janë 
formuar përmes bath për herë të fundit në pajtim me 
mjedisin që e arrijnë (përkatës). 

A do të jemi ne të vetëdijshëm për të qenmen tonë 
(ekzistencen), a do t’a kemi ne mekanizmin aktual të 
përkapjes (ndijimit)dhe të të kuptuarit njësoj edhe në varrin 
tonë?  

Abdullah bin Ymeri lidhur me këtë thotë : Gjatë një bisede me 
Pejgamberin, lidhur me dy engjujt Mynker dhe Nakir, të cilët i 
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pyesin njerëzit në var, unë pyeta :”O Resulullah, a do të jemi 
të zgjuar ne në var?“Po njësoj sikur jeni edhe tash “. 

Ç’far i ndodhë njeriut i cili ka përjetuar vdekjen, i cili është i 
vetëdijshëm,trupi i të cilit nuk punon më? Mësojmë ne tani 
këte nga Enesi? 

Pejgamberi u përgjigj : 

“ Pasiqë një besimtar të vendoset në varin e tij dhe 
shoqëruesit e tij largohen prej tij dhe kthehen në shtëpitë e 
tyre, dhe derisa ende i dëgjon hapat e tyre, dy melaike 
afrohen tek ai, e ulin ate pranë dhe e pyesin me sa vijon 
:”Ç’far thuash ti për këtë njeri të quajtur Muhammed (s.aw)?” 

Nëse është një besimtar besimplotë, ai do të përgjigjet : 

“ Unë deklaroj, që Muhammedi është rob i ALL’LLAHUT dhe i 
Dërguari TIJ “.Në përgjigjen e tij, ata i thonë :”Shih vendin që 
do të duhej t’a kishe në Zjarr dhe në Xhehenem dhe 
<<ALL’LLAHU>> t’a ka dhënë në ndërrim Xhennetin 
“.Pejgamberi shtoi : Ai do të shoh pastaj të dy vendet 
njëkohësisht, këte të Xhennetit dhe këte të Xhehenemit “. 

Ndërsa sa i përket mosbesimtarve dhe dyftyrshave (muslim 
me emër ), ai do të përgjigjet : 

“Unë nuk e di....përsëritja çfar thoshin  të gjithë 
njerëzit!”.Atëherë ata do t’i thonë : 

“Ti nuk ke ditur asgjë, ti nuk ke lexuar asgjë (nga Kur’ani)!”. 

Pastaj ai do të goditet me një çekiq dhe do të dëgjohet një 
britmë e tillë që të gjithë fqinjtë do t’a dëgjojnë përveç 
njerëzve dhe exhinëve!”.(Buhari)(¹). 

1.Njeri nga gjashtë librat e tij të njohur të hadithit  
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Më në fund ne shënojmë hadithin në vazhdim për të 
përmbyllur temën : 

“I vdekuri ai që kërkon(përjeton) vdekjen torturohet për shkak 
të vajit të të afërmëve të tij” 

Shumë më shumë hadithe të Resulullahut lidhur me këtë 
çështje janë në disponim në tregimet e traditës muslimane ku 
ato mund të studjohen edhe më shumë.  

Si përfundim i shkurtë i tërë kësaj : 

Qenjet njerzore NUK VDESIN KURRË POR ATO KËRKOJNË 
(PËRJETOJNË)VDEKJEN! 

Duke provuar vdekjen, individi humb lidhjen e vet me trupin 
fizik dhe e vazhdon jetën në masë frekuencash, që do të 
thotë, “Shpirti “tij. Prandaj, të gjith njerëzit janë të zgjuar, 
secili në varin e vet. Secili vazhdon të jetojë atje duke qenë në 
dijeni për këtë dhe duke qenë i vetëdijshëm, deri në ditën e 
Ringjalljes, meqë çdo njeri është zëvëndësuar me një trup të 
ri në pajtim me kushtet e kësaj kohe. Ne do të shënojmë tash 
shkurt se çfar pësojmë edhe më tej pas vdekjes. Pasi të ket 
vdekë njeriu njëherë, përkapja(ndijimi) nga bota e jashtme 
vazhdon edhe për një kohë. Njësoj sikur të jetonte me trupin 
e tij biologjik, ndjek se çfar ndodhë përreth tij, dëgjon bisedat 
e njerëzve, vuajtjet e tyre. Gjatë kësaj kohe, ai ndjehet sikur 
dikush në gjendje paralize (shtangimi).Të gjitha ngjarjet janë 
kapur nga jasht, mirëpo megjithate asnjë lajm nuk mund të 
dërgohet. Pastaj vjen çasti i larjes së kufomës. Ku është 
qëllimi?  

Urtësia, duke larë të vdekurin, aq sa ne mund të kuptojmë, 
është të ushqehet trupi, jeta qelizore e të cilit vazhdon, një 
forcim bioelektrik me ndihmën e osmozës, në mënyrë që 
individi të mund të mbajë kontaktin e tij, ndonëse njëanësor, 
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për pak më shumë kohë, me botën ku kishte zakon të lëvizte 
në trupin e tij fizik, një kohë. 

Përmasa e jetës fillon në çastin kur VDEKJA është 
SHIJUAR(PROVUAR)dhe vazhdon deri në ditën e Ringjalljes 
është e njohur si gjithësia e BERZAKUT (Isthmus). 

Jeta e filluar me vdekjen ka tri faza : 

Jeta në var. 

Jeta në botën e  vareve. 

Jeta në Isthmus(Berzah).  

1.”Jeta në var”: Kjo është faza që zgjatë aq shumë derisa jeta 
e të vdekurit në varin e tij vazhdon, gjithnjë duke ndjerë 
rrethin e vet fizik pasi t’a ketë provuar vdekjen dhe pëson 
bath-in në hologramin e tij frekuencash –shpirti tij. Gjatë 
kësaj kohe, ai vazhdon të ndjejë ngjarjet që ndodhin përreth 
tij para dhe pas varosjes. Kjo periudhë kalimtare i ngjanë 
periudhës (kohës) që kalon ndërmjet zgjimit dhe gjumit tonë 
në shtretrit tonë që ne të gjithë e jetojmë çdo ditë. Para se të 
zhytemi (kridhemi) në gjumë, ne shtrihemi në shtretërit tonë, 
të vetëdijshëm dhe të zgjuar, gjithnjë duke pasur njohje se 
çfar po ndodhë përreth, butësia ose fortësia e shtratit mbi të 
cilin ne jemi shtrirë. Njësoj me njeriun i cili është duke fjetur 
dhe ai që është në var, në etapën e parë, ndien tërë përreth 
tij dhe brenda varit sikur t’ishte ende në jetë. Pikrisht sikur 
njeriu i cili është i vetëdijshëm mbi këtë mjedis dhe i cili 
zhytet në gjumë në një botë ëndrash, ky që është në var 
ndjen ngjarjet brenda varit tij fizik njësoj sikur ata nga jasht. 
Duke pritur, ai është, gadi të fillojë udhëtimin e tij në BOTËN 
E TIJ VETJAKE TË VARIT. 
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Pastaj, dy melaike, siq shënohet n’Islam, shfaqen dhe 
shtrojnë tri pyetje :”Kush është ZOTI yt?”, “Kush është 
Pejgamberi yt?” dhe “Cili është Libri yt?”. 

KINI KUJDES! Nuk ka asnjë pyetje në var lidhur me sektet, as 
urdhërat fetar(tarikatet)ose kulte (mazdhab) çfardoqoftë! 
Kurrë asnjë imam i cilido kult ose sekt nuk ka qenë i pyetur 
lidhur me ketë! ATA QË MENDOJNË SE KËTO LLOJ PYETJESH 
DO TË SHTROHEN NË VAR NUK JANË FAMILIARIZUAR ME 
RELIGJIONIN. As në Kur’an, dhe në asnjë hadith të 
Muhammedit, nuk shënohet çfardoqoft duke aluduar mbi një 
çështje që ka të bëjë me kultin ose me ndonjë sekt! Sektet 
ose organizatat tjera ishin vendosur shumë kohë pas kalimit 
të Muhammedit në gjithësinë e BERZAHUT!  

Në vijim të këtij shqyrtimi, ja kalimi i një njeriu në botën e 
vareve ose në gjithësinë e BERZAHUT.  

Në vazhdim ne bëjmë dallimin ndërmjet jetës në botën e 
vareve dhe në botën e BERZAHUT.  

2.)”Jeta në botën e vareve “. Në këtë gjendje, ai që është në 
var i ngjanë atij që ka fjetur plotësisht në botën e ëndrave, që 
nuk ka njohje për hyrjen e tij në botën e ëndrave dhe që 
vazhdon të jetojë, të ndjejë, të sprovohet sikur t’ishte i zgjuar. 

Pikrisht sikur ne, individi i cili nis jetën e vet në botën e vareve 
provon këtë përmasë të re të jetës në të njejtën mënyrë sikur 
kjo t’ishte e vetmja jetë atje.Në vijim ai ose jeton në ëndërrat 
e këndshme të Xhennetit duke u dëfryer qetë, dhe që njihet si 
“Xhenneti i varit “, ose ai jeton një makth ëndrash të 
llahtarshme të Xhehenemit në mes torturash e trazimesh të 
tmershme, dhe që i përgjigjet “Zjarrit të Xhehenemit në var”. 
Kjo fazë ndiqet në mënyrë të njejt deri në Gjykimin e Fundit.  
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Kështu paraqitet jeta e një individi në botën e vareve gjatë 
qëndrimit tij në var.  

Hadith-i sherif në vazhdim i Pejgamberit tonë na mëson mbi 
këtë fakt : 

 “Vari i një krijese njerëzore është ose kopsht mes kopshtesh 
të Xhennetit, ose një vrimë mes vrimash të Xhehenemit “.  

Përveç kësaj, ka një jetë në botën e BERZAHUT  

3.”Jeta në botën e BERZAHUT “. Kjo është një përmasë e 
jetës e cila është provuar nga   

martirët, të cilët kanë vdekur në shtigjet e “ALL’LLAHUT “, 
Pejgamberët dhe gnostikët (evlia-ullah), ata që kanë vdekur 
para se vdekja të ju vie atyre njëmendësisht. Atje ata 
qarkullojnë lirisht në “trupin e tyre shpirtëror “sikur t’ishin 
liruar nga kufizimet e jetës së tyre në var.  

Në jetën e BERZAHUT, Martirët, Gnostikët e 
“ALL’LLAHUT”(evlia-ullah) dhe Pejgamberët mund të 
zhvendosen, t’udhëtojnë dhe të bashkëbisedojnë lirisht 
ndërmjet tyre, sipas statusit tyre. Për më tepër në jetën e 
BERZAHUT, një hierarshi dhe shefa në gjirin e kësaj hierarshie. 
Ju do të gjeni të dhëna më të hollsishme në librin tonë të 
titulluar “MISTERET E NJERIUT”, Nën titullin “Rijal-i 
ghaib”(Njerëzit e të Panjohurit(es). 

Në mes atyre që ndodhen në jetën e BERZAHUT, një grup i 
evlijave që kanë arritur shkallën e “fatihve” gjatë jetës së tyre 
në këtë botë mund të bashkëbisedojnë me këta të kësaj bote, 
megjithate evlia-ullahët që kanë arritur shkallën e 
“Kashifëve”por nuk i kanë arritur “fatihët”,(¹)nuk mund të 
hyjnë në bashkëbisedim të drejtëpërdrejtë me këta të botës, 
ndonëse janë plotësisht të lirë në gjithësinë e tyre. Ne kemi 
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dhënë hollësi më të gjëra mbi gjendjen e “Kashifve” dhe 
“fatihve”(¹) në librin tonë “ LUTJET DHE DHIKRI “(NAMAZI 
DHE MEDITIMI N’ISLAM). 

Çdo njeri vazhdon jetën e vet pasiqë t’a ketë kërkuar vdekjen 
qoftë në varin e tij ose në BERZAH, sipas gjendjes tij. Një jetë 
e tillë na pret secilin prej nesh!Cilido mund t’i vërtetojë këto 
këshilla dhe të shoh vërtetësinë e shpjegimeve tona, në 
burimet përkatëse, nëse dëshiron.  

1.”Kashif” do të thotë “zbulim”, është një fjalë që ka të bëjë 
me shkallët e njohjes specifike, nepërmjet ndijimit në përvojën 
e ndërgjegjes objektive ;”Fatih”shenjon “pushtim”, shkalla 
më e lartë e përvojës absolute të ndërgjegjes kozmike. 

* * * 
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ZBATONI PËR VET PËRFITIMIN TUAJ 

  

 

Nëse të gjitha këto shpjegime, janë të vërteta...! 

Si jeni përgatitur ju atëherë për një njëmendësi të tillë të 
jetës suaj t’ardhme? A do t’i jipni një përgjigje kësaj pyetjeje! 
Mirë pra a kënaqeni ju me përgjigjen tuaj? Nëse ju e gjykoni 
të pamjaftueshme,atëherë ju keni sqaruar, me këtë rast,se 
nuk jeni përgatitur për jetën pas vdekjes, si duhet! Nëse është 
kështu, duhet t’i filloni të përgatiteni në njerën ose në 
mënyrën tjetër. Në kuptimin religjioz, ju i bëni ball domosdos 
që t’i kushtoni një pjesë të jetës suaj për punët e njohura siç 
janë namazet dhe devotshmëria (ibadeti). Ne tashmë kemi 
folur mbi marrëdhëniet e plota të detyrave”i b a d e t “ si 
namazet me natyrën bioelektrike dhe biokimike të trunit të 
njeriut. 

Disa namaze janë zbatuar me qëllim të pajisjes së trupit me 
një energji bioelektrike, për çka ka nevoj trupi. Kur kjo energji 
është vlerësuar nga truni, ajo është deponuar në masë 
frekuencash në formë shkence dhe force. Ja përse nuk lypset 
më punë nga truni, pas vdekjes, kur ai ka pushuar së vepruari. 
Ja përse edhe çështjet e sheriatit (rregullat kur’anore)nuk 
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janë më të vlefshme në jetën pas vdekjes! Ja që, këto çështje 
u përkasin botës së dukshme dhe gjithçka është parapar sipas 
natyrës bioelektrike dhe biokimike të trunit të njeriut. 

Ne duhet të jemi të sigurt, se ISLAMI ka ardh para së gjithash 
në mënyrë që njeriu të veprojë si është më së miri për t’a 
kuptuar.<<ALL’LLAHUN >> aq sa mundet, përveç namazit të 
cilin e zbaton, që është vepër përgatitore për jetën pas 
vdekjes. Pejgamberi ka urdhëruar njerëzimin që të jetojë 
sipas rregullave të parapara në Islam dhe ka ngulmuar në 
faktin se njeriu do të pësojë vuajtje, përpjestimisht me 
shkallën e njohjes-dijes( ose mosdijes )së tij, nëse nuk u 
bindet këtyre rregullave. 

Megjithate, nuk ka ligj që nënkupton se njeriu do të pyetet 
për arsye të regjimit politik nën të cilin ai jetonte. 

Besimi individit, n’Islam, nuk mvaret nga regjimi politik i këtij 
Shtetit! Nëse do të duhej t’ishte kështu, atëherë asnjeri nuk 
do të duhej konsideruar si muslim, duke qenë se nuk ka 
pushtet islam në botën e sotme. 

Ne duhet t’a kemi mirë parasysh hadithin që “hilafeti pas 
meje do të zgjaste 30 vjetë “. Përveç tjerash ne duhet të 
mbajmë mend që religjioni zbatohet për njerëzit dhe se nuk 
mbetet asnjë Shtet pas vdekjes, por vetëm individët. 

Secili ka nevoj t’a kuptojë Islamin, t’a zbatojë ate dhe t’ua 
kumtojë gjithnjë duke shpjeguar aq sa mundet. 

Duhet ditur që secili do të pësojë për vetë veprimet e veta.   

Po kështu duhet t’a kemi të njohur se, detyrat e njohura si 
“namazi “-lutjet dhe të gjitha obligimet tjera 
praktike(ibadetet)që përfshihen këtu, të kryera plotësisht dhe 
si duhet  janë thjesht për të pajisur substancat e 
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domosdoshme për jetën e ardhshme të njeriut, jetën-pas 
vdekjes, në një strukturë frekuencash, “Shpirtii.  

T’i shofim së shpejti këto lloj praktikash të namazeve 
(lutjeve).  

A.- Disa praktika janë parapar për t’a penguar individin që të 
ngarkohet duke qenë trup fizik që t’a qojë jetën, thjesht për 
një shpërblim fizik. 

B-Disa praktika janë parapar për t’a pajisur trunin me energji 
bioelektrike, sa më mirë që të jetë e mundshme. 

C. – Disa praktika mbështeten në vetëveprimet për të 
shndërruar energjinë bioelektrike në mikrovalë me qëllim që 
truni njeriut të grumbullojë frekuenca në hologram. 

D-Disa praktika janë mbështetur mbi jetësimin e njësisë së 
individit me vetëdijen e tij kosmike, që do të thotë në kuptim 
sufist “arritja tek ALL’LLAHU”, ose në kuptimin metaforik “të 
jesh i mësuar me mësimet e ALL’LLAHUT”. 

Siç shofim ne, të gjitha veprat, “lutjet-namazet”që ne u 
përpoqëm t’i përmbledhim në katër pika, janë në 
marrëdhënie të plotë me TRUNIN E NJERIUT. Pasi t’a ket 
pranuar energjinë e domosdoshme bioelektrike, truni e 
shndërron në formë frekuencash para se t’a grumbullojë në 
mendje.Në të njejtën kohë, këto valë energjish janë përkaluar 
përmes botës nepërmjet çdo truni sipas rëndësisë së fuqisë 
në formë lajmesh të veçanta. 

Në rastin kur një korrent i veçant në brendi të trunit është i 
hapur që nga lindja, atëherë, përveç energjisë së frekuencave 
që ka prodhuar truni, ai grumbullon një energji antimagnetike 
në mendje. 
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Këto masa frekuencash që mbajnë këtë energji kundër-
ëndëse do të jenë në gjendje të lirohen nga fuqia tërheqëse 
magnetike e tokës, së këndejmi nga Dielli, gjatë periudhës së 
Gjykimit të Fundit. Duke filluar nga ky çast, secili do të mund 
të pres yje të panumërta të yllësisë. 

Në rastin kur truni nuk arrin të prodhojë dhe të grumbullojë 
një energji të tillë kundër-ëndëse në masën e saj të 
frekuencave, MENDJA -tij, atëherë është i papaftë të shpëtojë 
nga forca tërheqëse magnetike e tokës. Ai do të mbetet i 
lidhur me tokën në Diell ku jeta e tij do të vazhdojë 
përgjithmonë.  

“Në të vërtetë, ti nuk do të gjesh as ndërrim as shmang’je në 
ligjet e pandryshueshme t’ALLAHUT”.(35:43). 

Ky ajet shënon qartë që një sistem i tillë është i vlefshëm për 
të gjitha qenjet njerëzore. Këtu, ne me siguri duhet t’a kemi 
parasysh që : 

Ky është një sistem i vendosur me bilionë vjetë!, Në këto 
rrethana njeriut i ofrohen dy mënyrë. Ai ose do të kujdeset 
në zbatimin e rregullave të sistemit dhe kështu do t’a çmojë 
jetën e tij në botë përmes veprave të dobishme për 
t’ardhmen e tij ose do t’a kalojë jetën e tij në këtë botë 
vetëm duke shpërblyer trupin e tij dhe duke shpërfillur 
t’ardhmen dhe zbatimin e rregullave të sistemit! 

Ata që nuk qenë në gjendje t’a përkufizojnë fshehtësinë”e një 
sistemi të tillë të përgatitjes për jetën pas vdekjes “, që është 
“RELIGJIONI”në të folmen e rëndomt, ia përshkruajnë këtë 
dukuri “rregullave shoqrore”. Kjo pra ka quar deri atje sa t’i 
mbathet kjo çështje regjimeve politike! Ne duhet të 
përsërisim se resptimi i të gjitha detyrave fetare nuk ka të 
bëjë me regjimet  e botës, por ato janë domosdosi  per 
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njeriun në jetën e kësobotshme, që t’i shërbejnë në jetën e 
pas-vdekjes!  

Ja pikat që Muhammedi (s.a.w) i shpjegoi qartazi gjatë tërë 
jetës së tij.  

A-“ALL’LLAHU” Nuk është një Zot që adhurohet dhe të 
veprosh(punosh) për t’a ADHURUAR “ALL’LLAHUN” është e 
pamundshme! 

B-Të gjitha detyrat që i kanë kryer njerëzit deri tash dhe që i 
kryejnë tash e tutje janë jetësim i “detyrimit tyre “, dhe jo të 
“adhurimit”. Pra kjo është kryesorja.  

C-Asnjë nga praktikat (ibadet) e një individi nuk bëhen për t’i 
pëlqyer një zoti të përfytyruar lart në qiell, por më shumë 
për t’ju drejtuar për t’ardhmen e tij, jetën e tij të 
përhershme. 

D-Çdo njeri ka nevojë “të vdes para se t’i vij vdekja atij “që 
të kuptoj se <<ALL’LLAHU >> është vet qenësia e tij, origjina 
e tij, KRIJUESI tij, duke u pastruar nga qenja e tij e 
përfytyruar, për të cilën kujtonte se ekziston.  

Ndryshe, ai kalon në mbretërinë e m’atanë fizikes, në një 
“gjendje të mjegulluar “dhe ku ai më vonë nuk mund të 
shgarkohet kurrë më nga “mjegullia e tij “ për shkak të 
arsyeve të sipërshënuara. Njësoj sikur edhe për librat tonë 
tjerë, ne jemi përpjekur të sjellim shembuj mbi këto katër 
pikat kryesore të lartëpërmendura nga aspekte të ndryshme. 
Ne duhet të kuptojmë qartë ose të besojmë me gjithë mend 
se <<ALL’LLAHU i lajmëruar nga Muhammedi >>dhe Feja 
Islame, të cilën ai e ka kumtuar dhe shpjeguar, qëndrojnë 
shumë përtej të kuptuarit të “religjionit”që është diskutuar 
midis njerëzve dhe në mjediset religjioze, dhe që është 
treguar në ditët tona në formë legjendash të përziera të 
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paragjykimeve. Ky kuptim i vërtetë  i<< ALL’LLAHUT 
>>sigurisht se do të çmohet vetëm nga brezat e ardhshëm. 

Megjithate, një studim i shkurt, analitik dhe i mbështetur në 
burimet përkatëse, si dhe një vështrim i thellë i një studimi të 
tillë do të ju ndihmonte të zbuloni vërtetësinë e shkrimeve 
tona! 

* * * 
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DHIKRI MË I RËNDËSISHMI 

  

  

Religjioni nuk ka ardhë për të vendosur sovranitetin mbi 
tokë, por për të vendosur sovranitetin pas vdekjes, dhe siç 
ka thënë Pejgamberi ISSA(Jezui)(A.S)”për t’arritur 
Mbretërinë e Parajsës-Xhennetit)”. Kjo është e mundur 
vetëm nëse njeriu vjen për të hyr në vet njëmendësinë e vet. 

Si mund t’arrihet një vetëdije e tillë?  

Sigurisht përmes trunit! Njohuria jonë mvaret nga vlerësimi 
ynë , nga aftësia me të cilën ne mund t’a përdorim trunin 
tonë në dobi tonë! 

Në këtë shkallë, ne mund të mendojmë gjatë, t’arrijmë një 
synim, të përforcojmë aftësitë shpirtërore dhe t’arrijmë një 
zotësi sa më të madhe për njohjen e “ALL’LLAHUT”. Mirëpo si 
do t’mund ne t’a përmirsojmë aftësinë e trunit tonë? 

Siç kemi diskutuar ne gjërsisht në librin tonë të titulluar 
“DUAJA DHE DHIKRI(NAMAZI DHE PËRSIATJA N’ISLAM)”, kjo 
mund të përmbushet përmes praktikave si <<DHIKRI>>.Çelës 
i vetëm për njeriun që t’a arrij tërë këte është <<DHIKRI>>, 
dhe  një diskutim i gjërë i mekanizmit të vet është në 
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disponim në librin e sipërpërmendur! Pra, ne tash vetëm do 
të japim një përmbledhje të shkurtër. 

<<DHIKRIN>>mund t’a kuptojmë thjesht si një përsëritje të 
emrave “t’ALL’LLAHUT “ ose si një recitim të disa lutjeve. 

Në një kuptim tjetër, “dhikri”ka të bëjë me përkujtimin, 
përmendjen dhe përsiatjen.  

Në një përmasë të lartë “dhikri” është një vazhdim, ngulmimi 
mbi një temë deri në të kuptuarit e plotë të saj dhe përsiatja 
saj ¹ 

Ajetet  kur’anore në vazhdim theksojnë rëndësinë e dhikrit : 

1.Dhikri duke qenë detyrë është thjeshtë përkujtim i 
vazhdueshëm i brendshëm i Emrave <<t’ALL’LLAHUT>> 
nepërmjet përsëritjes të cilitdo prej këtyre emrave ose edhe 
nepërmjet recitimit të disa lutjeve përmendsh. Kur ju të 
zbatoni dhikrin, si për përsiatjen përkaluese, me të cilën është 
familiriazuar bota perëndimore, ju përsëritni vazhdimisht një 
emër  të dhënë <<ALL’LLAHUT >>si KUDDUS, MURID ose 
HAKIM.....disa herë në ditë rregullisht, me ndihmën e një 
tespihu. Mbase përqëndrimi është shumë me rëndësi, nuk 
është me rëndësi vendi as koha e dhikrit. Individi qoftë 
besimtar ose jo,dhe ka apo nuk ka njohje, rajoni në  
ndërveprim në tru bëhet veprues kur kryhet detyra, dhe 
kështu shprehia fitohet spontanisht. Në fillim përsëritja mund 
të shqiptohet qetë me buzë. Më vonë, kur kjo bëhet më e 
lehtë, përsëritja e vazhdueshme është.....me sa vijon :ndjenja 
e përbrendshme vetëm duke menduar. Siç mund të shofim ne 
në ajetet kur’anore në vijim, pa asnjë.kufizim, kushdoqoftë 
mund t’a praktikoj dhikrin në moment ose ku të don ai vet 
(me kusht që të zgjidhet një listë e përshtatshme fjalësh me 
dhikr që i këshillohet atij sipas programit të trunit të vet): 
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”Mendoni (dhikr) ALL’LLAHUN këmb, ulur ose shtrirë “.(Surja 
Nissa:103)”Ata që meditojnë(dhikr) ALL’Llahun ulur, këmb 
ose shtrirë dhe që mendojnë mbi krijimin e qiejve dhe të 
tokës “(surja Ali-Imran:191). 

“O ju që besuat, as pasuria juaj as fëmijtë tuaj të mos ju 
shmangin prej adhurimit ndaj ALL’LLAHUT, e kush bën 
ashtu, të tillët janë ata të humburit.”(63:9) 

“Ata (idhujt)thonë :”Je i panevojshëm për rival, o i 
Madhëruar!Neve nuk na takoj që përveç teje të kemi ndonjë 
mbrojtës tjetër, por <<TI>> u ke dhënë të mira atyre dhe të 
parve të tyre, që ishin njerëz të prishur sa që haruan të të 
përkujtojnë (me dhikër)!”(25:18)  

“ Kushdo që mbyll sytë para këshillave të ZOTIT (dhikrit), atij 
ia shoqërojmë një djall që nuk i ndahet kurrë.”.”E ata(djajt) 
do t’i shmangin nga rruga e drejtë, kurse (jobesimtarët) 
mendojnë se janë duke i udhëzuar.(43: 36-37).  

“Ata i ka nënshtruar djalli dhe ua ka qitur në haresë porositë 
e ALL’LLAHUT.Ata janë shoqëri e djallit, e dijnë se ithtarët e 
djallit janë më të dëshpruarit “(58:19)  

Një nga mospërfilljet tona të mëdha, është fakti se shumica 
prej nesh nuk e praktikojnë fare dhikrin.Trunit që i mungon 
fuqia e dhikrit, në të vërtet, ai bie shpejt nën ndikimin e 
exhinëve. Kjo do të thotë, dukuria e njohur si mendim i 
pashqitur(i ngulitur) i Djallit është një problem me rëndësi të 
madhe që ne e besojmë, nepër zona.  

“Rabbi inni messeniyyesh sheytani binuzbin we’adhâb, 
Rabbi’euzu bike min hemezaatish shejatijni we eudhubike 
rabbi en jahdurun.Ve hifzan-min kulli shaytanin-marid”. 

(Sad:41, Muminun:97-98, Saffat:7). 
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Kur’ani shënon që SHUMICA e qenjeve njerëzore janë nën 
ndikimin e exhinëve siç shënon ajeti vijues: 

“Përkujto ditën kur AI i tubon ata të gjithë (e u thotë): “ O 
grumbull i xhinëve, ju mashtruat shumë njerëz”(6:128). 

Dhikri është arma e vetme e mbrojtjes së njeriut nga ndikimi 
exhinëve, të cilët paraqiten si “të huaj ose krijesa 
jashtëtokësore”! Kur’ani na mëson t’i themi këto lutje kundër 
tyre. 

Dhikri dhe leximi lutjeve janë arma e vetme vetëmbrojtëse 
kundër xhinëve të cilët qëndrojnë gjithnjë pranë duhanxhijve, 
meqë tymi CIGARES është ushqimi tyre kryesor. Megjithate, 
nëse dikush prodhon një zonë mbrojtjeje magnetike përreth 
vet atij, përmes trunit tij, me ndihmën e lutjes (namazit) dhe 
dhikrit, ai pjesërisht  mund të dobësojë nxitjet e bëra nga 
xhinët bile edhe t’i shmang plotësisht. Sepse njera nga 
epërsitë e zbatimit të dhikrit, është se formohet një zonë 
mbrojtjeje përreth njeriut në punë, përmes përkalimit trunit 
tij në marrëdhënie me përmbajtjen e fjalëve të dhikrit që 
mediton. 

Qëllimi kryesor i të gjitha qenjeve njerëzore duhet të jet : 
njohja e vetvetes si dhe dhe vet rrethit tij, duke përmirsuar 
aftësitë e trunit tij dhe zotësinë e tij, me ndihmën e dhikrit. 
Mbase ka forcë në trunin tonë aq sa ne nuk mund t’a marrim 
me mend. Sikur ne vetëm të mund të nxjerrnim dobi! Ne nuk 
mund t’a kuptojmë natyrën e njeriut dhe të ekzistences, 
sistemin e tyre të veprimit dhe ne nuk mund t’i  zbulojmë 
cilësitë në vetveten tonë dhe të dijmë t’i çmojmë si mjete të 
NJOHJES dhe të DHIKRIT. Dhe e tërë kjo nuk mund t’arrihet, 
përveç plotësimit të praktikave plotësuese të dhikrit(¹) 
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1) Siç kemi shënuar paraprakisht kufizimi i përkapjes përmes 
pesë shqisave tona na pengon t’i kuptojmë shumë dukuri në 
kosmos, si për shembull të kuptuarit e drejtë të  njëmendësisë 
sonë (realitetit tonë ) të vetëdijes së këndejmi “t’ALL’LLAHUT 
“. Kështu pra ne kemi nevojë të zhvillojmë rëndësinë e të 
përceptuarit duke rritur zotësinë e trunit tonë. Dhikri është 
mënyra për t’a arritur këtë.Të gjitha veprimtaritë në tru nuk 
janë gjë tjetër veçse një veprimtari bioelektrike në shumë 
pjesë të ndryshme (të dalluara)në mes një sërë neutronesh 
(grupe qelizore), secili prej tyre i caktuar për një rol specifik 
dhe duke vepruar si një e tërë. Çdo ditë 14 milionë neuronesh 
që formojnë trunin janë në ndërveprim me 16 bilionë neurone 
fqinje.Të gjitha veprimtaritë tona dhe të kuptuarit tonë që do 
të thotë veprimi i një truni është rezultat i rrymave të 
panumërta që janë ngacmuar në këtë seri neuronesh në 
vazhdim të këtyre ndërveprimeve. Kur ju të zbatoni” dhikrin”, 
ju përsëritni rregullisht një emër të dhënë t’”ALL’LLAHUT “, 
për shembull “KUDDUS”ose “MURID”, ose “ALIM”, disa herë e 
që tregon pra një cilësi t’ALL’LLAHUT”. Gjatë përsëritjes, disa 
pjesë të trunit janë të angazhuara dhe bëhen aktive ; kur 
ndodhë një rrymë bioelektrike në këto grupe neuronesh. 
Njëher pasi kjo punë është kryer në disa përsëritje (kur ju të 
përsëritni të njetin emër ose grup emrash), veprimi neural 
rritet, poashtu edhe energjia bioelektrike e cila përhapet dhe 
seri të reja neuronesh vihen në veprim dhe kështu disa rajone 
tjera të trunit bëhen aktive. Prandaj, kapaciteti trunit fillon të 
përhapet.Truni fillon të sjellë sërish cilësi, perspektiva dhe 
komente  që nuk bëheshin para dhikrit. Gjatë kësaj praktike, 
individi është ende në procesin e vazhdimit të përhapjes së 
energjisë shpirtërore dhe grumbullimit tij në hologramin e vet 
të frekuencave, në shpirtin e tij, në të përjetshmen e tij, në të 
qenmen e tij të pavdirë (pavenitur). Për të vazhduar dhikrin 
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vet, është një listë emrash dhe lutjesh, propozuar nga Ahmed 
HULUSI në librin e tij “ Lutja dhe Persiatja n’Islam”. Kjo është 
një metodë e thjeshtë për t’a vazhduar  përditë me ndihmën e 
një palë tespihve, duke përsëritur shpejt gjithnjë duke heq 
një Emër, për shembull gjashtë ose nëntë herë njëkohësisht 
(Murid, Murid, Murid, Murid, Murid, Murid ) në mënyrë që 
në fund të njëqind përsëritjeve kjo të rrumbullakësohet me 
gjashtëqind ose nëntëqind herë. 

100 All’llahume inni ‘ala dhikrike we shukrike we husni 
‘ibadedike. 

300 Kuddusun takhiru külli shej’in. 

300Rabbi zidni ‘ilman wa fahman wa ijmana. 

3600 Murid  

2700 Mummin 

1800 Hakim 

2700 KUDDUS  

Ja në vazhdim një paragraf i nxjerr nga një artikull i “ 
SCIENTIFIC AMERICAN”Dhjetor 1993, duke përshkruar zbulime 
plotësuese laboratorike lidhur me këtë çështje dhe duke 
pohuar shpjegimet tona dhe që ishte botuar tetë vjetë pas 
shpjegimit të parë të Ahmed HULUSIT mbi rëndësinë e tij : 

“ Zbulime plotësuese ishin bërë këtë vit nga hulumtuesit e 
Universitetit të Washingtonit dhe të cilat ishin nxjerr 
përfundime logjike në saje të vrojtimit me skaner (PET)të 
trunit të njeriut (PET matja e punës neurale indirekte). Në 
përvojat në pyetje, ishin propozuar vullnetarë dhe u ishin 
dhënë një listë emrash. Pastaj është kërkuar prej tyre t’i 
lexojnë emrat njerin pas tjetrit dhe për çdo emër t’u 
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propozohet një folje përkatëse. Kur është puna lidhur me 
temën, shumë pjesë të ndryshme (të dalluara)të trunit, 
përfshirë edhe kortexin (term i huaj)kanë pasqyruar një rritje 
të veprimit neural. Mirëpo nëse vullnetarët përsëritnin shumë 
herë punën me të njejtën listë emrash, veprimi zhvendodej 
kah zonat tjera. Kur u ipej një listë tjetër emrash, veprimi 
neural rritej dhe kthehej sërish kah zona e parë. 

Vrojtimet në skaner që ishin bërë në Universitetin e 
Vashingtonit tregojnë disa rajone të trunit që janë angazhuar 
kur subjekti lexon një listë emrash dhe këshillon foljet 
përkatëse. Rajone të ndryshme aktivizohen kur puna 
përsëritet me të njejtën listë. Zonat e para janë riangazhuar 
kur subjektit i është dhënë një listë e re me emra tjerë “.  

* * * 
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PARAGJYKIMET TONA MBULOJNË TË 
KUPTUARIT TONË 

  

 

Është me rëndësi të kemi parasysh faktin se paragjykimet dhe 
ZAKONET tona n’a pengojnë t’i arrijmë të gjitha synimet dhe 
këto bëjnë që ne të jetojmë në një gjendje të “mjegulluar”. 
Ato bëjnë prej nesh njerëz, që e kalojnë tërë jetën duke 
kërkuar syzat e veta, ndonëse i mbajnë! 

Secili duhet t’a ket të qartë se nuk do të jetë kurrë në gjendje 
t’a kuptojë “ALL’LLAHUN”derisa nuk lirohet nga shprehitë e 
tija (paragjykimet e zakonshme, drejtimi i parakushtëzuar, 
(preokupime ), botëkuptimet e tij të bazuara mbi këto 
paragjykime dhe emocionet e shkaktuara nga këto 
pikëpamje.Ai nuk do të mund t’a kuptojë “ALL’LLAHUN”, 
përderisa të mos pastrohet nga tërë kjo! 

Derisa nuk e arrin këte, nuk do të jet i zoti t’arrij 
njëmendësinë e vet “unin” tij, e as t’a kuptoj<<ALL’LLAHUN, 
të tillë çfar e ka lajmëruar MUHAMMEDI >>; vet vërtetësia e 
tij do të mbetet një fshehtësi për te! Duke menduar se din, ai 
do të thotë “ALL’LLAH” sa herë që merr frymë, por ai do t’a 
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çoj kot jetën e tij duke i dhënë këtë emër një ZOTI të 
përfytyruar në mendjen e tij për shkak të paragjykimeve të 
veta. Pasi që të jet kuptuar si duhet <<ALL’LLAHU i lajmëruar 
nga MUHAMMEDI>>, nuk do të ket kurfar epërsie që të 
thiret një zot me emrin “ALL’LLAH”të përfytyruar, i krijuar në 
vet mendjen e tij, sipas prirjeve të tij, ose nën ndikimin e 
paragjykimeve të tij. Kurse në Kur’an thuhet :,    

“Pa dyshim, politeizmi (shirku) është ZULLUMI më i madh“. 

Nuk është e mundshme për cilindo t’a njohë dhe t’arrijë 
përmasën e vetëdijes kosmike- që është burim i vetëdijes së 
tij –e as t’a zbulojë dhe t’a çmojë gjithësinë në vlerën e tij të 
njëmendtë, derisa nuk është kuptuar plotësisht <<ALL’LLAHU 
i lajmëruar nga Muhammedi >>! Sepse përfytyrimi ZOTIT i 
krijuar në mendjen e tij nuk i lejon të dal nga fshikëza e tij për 
t’a kuptuar të vërtetën! E vetmja mënyrë që ndihmon njeriun 
të dal nga fshikëza e thurur me paragjykimet e tija është 
njohja e së vërtetës  së arritur(hakikat), që rrjedhimisht 
mediton dhe jeton! 

. Megjithate, ne të gjithë e dijmë që njerëzit përgjithsisht, në 
një mënyrë kanë marr një edukim të mbështetur në 
mbamendje ashtuqë, talentat,analiza dhe mendimi thellë, 
nuk janë zhvilluar fare. 

Prandaj, përgjithësisht, njerëzit nuk mendojnë, rreth 
çështjeve që lidhen me një pyetje dhe një të kuptuar të 
thellë, ndryshe, sikur nuk duan fare të mendojnë. 

Prandaj, ata veprojnë nën ndikimin e tjerëve, që do të thotë 
të “ botës” përreth tyre.(aty ku ata jetojnë). 

Secili imiton se çfar kanë bërë të “TJERËT”! Kjo qon në një 
shkallë që në fund të fundit ai bëhet gadi një adhurues 
“Idolesh të TJERËVE”! 
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Që nga foshnjëria, pa pasur kurfar fati të pyes, çdo njeri 
përvetëson sjelljet e të tjerëve dhe i pranon shprehitë e tyre 
duke imituar sepse është i kushtëzuar me mendimin se të 
mëdhenjtë njohin gjithmonë gjërat e mira dhe bëjnë siç është 
më së miri ; kështu ai fillon të veprojë sipas pasqyrës së tyre 
dhe gjatë procesit t’imitimit, ai pranon pikpamjet e tyre, 
mendimet e tyre si fakte të plota! 

Të gjitha këto përfundime dhe ky drejtim i fituar dalëngadal si 
zakonisht e qon njeriun drejt një HIPOTEZE që i kundërvihet 
plotësisht së VËRTETES.Përfundimisht individi është burgosur 
në një fshikëz (lëvozhgë)që ishte thurur me fijet e HIPOTEZËS 
dhe pastaj fillon të vuaj në këtë mënyrë: 

“Përse duhet t’a qoj unë tërë jetën për t’a adhuruar ZOTIN! 
Në një ose në një mënyrë tjetër do të bëja diç të mirë për t’ia 
dalur dhe për t’arritur dobinë e SAJ!”. Të tëra janë HAMENDJE 
(KONJUKTURA)që nuk kanë kurfarë baze të së vërtetës dhe të 
gjitha i detyrohen mësimeve të gabuara të fituara në mënyrë 
mekanike (pa u menduar fare ). Megjithatë Kur’ani 
paralajmëron se një jetë e ndërtuar mbi baza të 
paragjykimeve të tilla dhe hamendjeve të gabuara do të 
shkaktojë pasoja të rënda. Ja disa ajete lidhur me ketë : 

“Ata (që i adhuroni)nuk janë tjetër vetëm se emra që ju dhe 
prindërit tuaj i emërtuat ; ALL’LLAHU nuk zbriti për ta ndonjë 
fakt. Por ata (idhujtarët) nuk ndjekin tjetër vetëm se 
paragjykime dhe çka duan vetë, megjithqë prej ZOTIT tyre u 
pat ardhur udhëzimi!”.(53:23) 

“Ata nuk dijnë asgjë për atë (emërtimin), ata nuk ndjekin 
tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi nuk është asgjë 
tjetër përball së vërtetës.!”(53:28) 
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“Mendimi juaj i gabuar, të cilin e patët ndaj ZOTIT tuaj, 
është ai që ju shkatëroi dhe tani ju jini të 
dëshpruarit!”(41:23) 

Ja pse asgjë nuk mund të na dëmtoj më shumë se 
paragjykimet dhe zakonet tona.Thjesht sepse ne 
konsiderohemi si gjëra të dukshme materiale, të krijuara nga 
mishi dhe ashti ; kështu siç na është imponuar nga rrethi ynë; 
njësoj sikur  që ne besojmë se ka një ZOT, atje jasht, që 
qëndron diku mbi botën, në qiell, pastaj ne fillojmë 
t’adhurojmë një zot të tillë me veçoritë fizike të vet trupit 
tonë!  

Ne e kemi mëri NJË ZOT TË TILLË, ne e gjykojmë NJË ZOT TË 
TILLË, ne e kritikojmë dhe ne e akuzojmë NJË ZOT TË TILLË për 
veprimet e tij të pavend! Ne kurrë nuk jetësojmë që NJË ZOT I 
TILLË nuk mund t’ekzistojë. Ne nuk i kushtojmë fare kujdes 
paralajmërimit të Muhammedit se nuk ka asi ZOTI në 
qiell!Kështu ne vazhdojmë të bëjmë gabime të shumta dhe të 
tjera edhe më vonë. 

Duhet të kemi parasysh të paktën këtë fakt : Ç’far mund të jet 
madhësia e njeriut në mbarë botën? Përfytyroni sikur ka 
vetëm një njeri mbi tokë dhe përpiquni të përfytyroni 
madhësinë e tij.(që mund t’a marr). Pastaj mendoni poashtu 
se ka një ZOT po aq i madh sa kjo planetë ; çfar do të 
përfaqësonte atëherë njeriu pranë një ZOTI të tillë?  

Pastaj vazhdoni të mendoni mbi Diellin që është një masë 
prej 1.313.000herë më i madh se toka.Ç’farë paraqet toka 
pranë një mase të tillë? Për më tepër, përpiquni të 
përfytyroni pozitën dhe madhësinë e një njeriu pranë një 
mase kaq të madhe, që është 1.313.000 herë më e madhe se 
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toka? Kjo duket t’i përgjigjet një kromozomi të vetëm të një 
qelize në krahasim me trupin e njeriut! 

Mendoni më tej mbi pozitën e Diellit në një yllësi të përbër 
nga 400 bilionë yje si vetë Dielli? dhe ju pyetni nëse një yllësi 
e tillë që përmban 400 bilionë diej –që asnjeri nuk mund t’a 
kuptojë ç’është një ZOT, atëherë si mund të krahasohet Dielli 
me një madhështi të tillë! 

Tani të përpiqemi të kuptojmë çfar do të paraqiste kjo nëse 
dielli do t’adhuronte, glorifikonte dhe lartëmadhëronte një 
zot, ose do t’a mohonte, do t’a kundërshtonte dhe do t’a 
mallkonte! 

Nëse ne do të mund t’a kapnim këtë pikë, ne vetëm do të 
jetësonim se detyrat që duhet t’i përmbushim përmes”lutjes-
namazit”nuk janë paraparë për t’adhuruar ose për t’i bërë 
qejfin një ZOTI atje ose largë! Ju do të duhej të kini dëgjuar 
poashtu nga më të mëdhenjtë tuaj që <<ALL’LLAHU>> nuk ka 
nevojë për namazet tuaja, por që ju kini nevojë t’i bëni për të 
mirën tuaj, për t’ardhmen tuaj! 

Ju kini nevojë për “lutje-namaz”, jini ju që kini nevojë e jo 
“ALL’LLAHU”! Nëse ju nuk i kushtoni rëndësin që duhet, ju do 
të shkatëroni vet shpirtin tuaj, mbase ju nuk do të fitoni 
cilësitë e shumta dhe fuqinë që e meriton natyrisht shpirti 
juaj. Është vetëm praktika ajo që do t’ ju ndihmojë të gjeni 
veçori të shumta që ju i kini në vetveten tuaj dhe të cilët do të 
ju ndihmojnë t’a arrini një jetë në Parajs-Xhennet! 

Ju duhet t’i kryeni këto punë (detyra) për vet ju, për epërsitë 
tuaja vetjake. Nëse nuk i përmbushni,atëherë, vetëm ju vet 
do të pësoni humbje! Sepse nuk ka ZOT në njëfar largësie, e 
as largë jush! Rrjedhimisht ju nuk i përmbushni këto 
praktika(ibadetin) për ti bër qejfin një ZOTI. 
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Kjo tash duhet të kuptohet qartë, që nëse ju hiqni dorë nga të 
gjitha veprimet tuaja pasi të kini jetësuar se nuk ka një ZOT, 
atje jasht, pranë, më largë, kësaj rradhe ju do t’a duroni një 
humbje të madhe!Sepse këto praktika që ju e kishit zakon t’i 
bëni gjithnjë duke menduar se “i adhuronit” janë, ç’është e 
vërteta, me një rëndësi të madhe për t’ardhmen tuaj. Këtë 
nuk duhet shpërfillur kurrë!Megjithatë ju e kini keqkuptuar 
këtë kuptim: Ju HAMENDESHIT se detyrat(obligimet-praktike) 
që i kryenit e si “lutjet-namazi”, ishin për t’i pëlqyer një ZOTI 
të tillë, atëherë kur të gjitha praktikat nuk janë për një ZOT në 
njëfar largësie mbi vet ju, mirëpo drejtpërdrejt për t’ardhmen 
tuaj, t’ardhmen tuaj vetjake! 
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VEPRIMET PASQYROJNË INDIVIDIN  

  

 

Ne duhet të kuptojmë fare mirë se as <<ALL’LLAHU>> nuk 
është i nevojshëm për namazin e cilitdo e as Pejgamberi nuk 
është i nevojshëm për besimin e kujdoqoftë! Ne do t’a 
sqarojmë këte përmes një anegdote : 

Mendoni se jini duke udhëtuar me anije dhe ndërkohë një 
miqësi e madhe ju lidh me kapitenin e anijes. Mirëpo duke u 
përplasur në një ajcberg gjatë udhëtimit, anija rrezikohet të 
fundoset.Më pastaj ju dëgjoni lajmërimin e kapitenit :”Anija 
është duke u fundosur!Të gjithë udhëtarët duhet të veshin  
menjëherë një jelek shpëtimi!”. 

Disa udhëtar i përmbahen kësaj këshille dhe kapin një jelek 
shpëtimi aty për aty, por ju thoni : 

“Po mirë, unë i besoj kapitenit!unë e dua atë!”dhe ju nuk 
merni një jelek shpëtimi, e as që bëni një hap bile. 

Anija shkon duke u fundosur dhe të gjithë hidhen n’ujë, duke 
u mbytur, duke lundruar dhe duke u fundosur dhe ju filloni t’i 
luteni-përuleni detit :”O det, të lutem mos më le të 
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mbytem!Kisha zakon t’i besoja kapitenit dhe e doja shumë!” 
Në të folurit e tij memec, përgjigja e detit do të jetë kjo : 

“ Nëse ju i besoni kapitenit, ju do të pajiseshit tash me një 
jelek shpëtimi dhe nuk do të ndodheshit në një gjendje të 
tillë! Nuk është puna t’i besohet kapitenit, por për me tepër 
të ndiqet këshilla e tij që tash është e nevojshme, këtu, në 
ketë vend. Besimi në kapitenin ishte i nevojshëm derisa ishit 
në bordin e anijes. Ndryshe kjo këtu është vendi ku veprimet 
tuaja do të shpërblehen.Prandaj, besimi ose mosbesimi juaj 
ndaj kapitenit është i padobishëm këtu! Nëse ju vërtetë i kini 
besuar kapitenit dhe e kini dashur ate, ju do t’i përfillshit 
këshillat e tij n’anije dhe nuk do të ndodheshit tash në këtë 
gjendje! 

Shumica e njerëzve në mosdije pretendojnë se i besojnë 
ALLÂHUT dhe Pejgamberit pa përmbushur asnjerën nga 
detyrat themelore as që lodhen sadopak të mësojnë diçka 
mbi to. Në fakt, nuk lypset prej tyre t’i përsërisin fjalët “unë 
besoj!”. 

As ALL’LLAHU as, pejgamberi nuk kanë nevojë që t’u 
besohet! Mirëpo për më tepër është e qartë se njeriu ka 
nevojë të kryej detyra të veçanta që t’arrij zotësinë dhe 
forcën e domosdoshme që do t’i ndihmonin të mbrohet nga 
vuajtjet dhe nga hidhërimet e mjedisit me të cilat 
ballafaqohet! 

Nëse ju i besoni Pejgamberit dhe ju i kryeni detyrat ashtu siç 
ka porositur ai, dhe nëse ju mund t’a shprehni një forcë të 
tillë në vetveten tuaj, atëherë ju do të mund të mbroheni nga 
mjedisi i njohur  si “Zjarr i Xhehenemit”. 

Megjithate, nuk ka ndonjë rëndësi sa herë ju keni reklamuar 
“besimin tuaj “ ; nëse ju nuk ndiqni rrugën e cila qe trasuar 
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nga Pejgamberi, ju nuk do të kini veti dhe forcë të 
domosdoshme, prandaj ju edhe do të ndodheni në “Zjarrin e 
Xhehenemit”.  

“.....Dhe për të gjithë do të ketë shpërblime sipas asaj që 
punuan, që AI t’i shpërblejë ata plotësisht për veprat e tyre 
dhe atyre nuk do t’u bëhet padrejtësi.”(46:19).  

“ (Ndëshkimi) i tillë për shkak të asaj që kanë përgatitur vet 
duart tuaja dhe me të vërtetë që ALL’LLAHU nuk është i 
padrejt 

 ndaj robëve të Vet.” (22:10) 

Nëse është kështu, kërkoni atëherë që  të kuptoni sa më 
shumë dhe “mos dërmoni shpirtin tuaj “duke shpenzuar 
energjinë e trunit tuaj për disa gjëra të përkohshme që ju do 
t’i lini në këtë botë, pas vdekjes, dhe për disa gjëra që nuk do 
t’u jenë fare të dobishme në jetën e ardhme.! 

 “Sigurisht ZOTI nuk i do ata që e teprojnë “(7:31)  

Në këtë ajet, me fjalën “dorëlëshuarit”nuk kuptohen 
shpenzuesit material por, “ ai që prishës  i shpirtit të vet “,” i 
cili e prish ate.”Ajeti thotë: “mos prishni “ cilësitë hyjnore, të 
cilave ju ua kini kushtuar energjinë pa ua dhënë vlerën 
(rëndësinë ) e duhur,, meqë janë këto virtyte që ju aftësojnë 
për titullin e kalifatit! 

Poashtu, në shumë ndarje (pjesë) të Kur’anit hasim në 
mënyrë të përsëritur përmes disa pejgamberve formulën “ u 
gabova me shpirtin tim “Për të shenjuar se “ jam gabuar 
sepse nuk kam çmuar drejt vlerën e cilësive që ekzistojnë në 
shpirtin tim “. 

Cili do t’ishte dallimi nëse ju do të humbshit diçka këtu, heret 
ose vonë,  sidoqoftë para se të largoheshit prej këndej (kësaj 
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bote)?  Por, sikur ju  të humbi diçka për të cilën kini nevoj 
përgjithmonë dhe ju kurrë më nuk mund t’a shtini në dorë, 
me këtë rast ju do t’a bënit një gabim aq të rëndë që vështirë 
do të mund të shprehet dhimbja e pendesës suaj! Pikrisht, 
sepse ju nuk e kini çmuar si duhet shpirtin tuaj, i cili do tu 
jipte një aso force hyjnore të domosdoshme për jetën e 
ardhme, ju do të mbeteni të lënë në dëshprim të 
përgjithmonë. 

Njëmendësia e botës së ardhme është krejtësisht tjetër nga 
kjo këtu! Ne do t’i ilustrojmë këto ndërrime me një shembull, 
lidhur me pikpamjen tonë mbi kohën. Dielli mbaron njerin 
nga rrotullimet e tij mbi orbitën e vet të një qendre në 255 
milionë vjetë! A mund t’a merrni me mend ju çfar do të thotë 
kjo? Kur’ani shenjon që periudha e një dite të vetme në 
përmasat e jetës pas vdekjes, është e barazvlershme me 
njëmijë vjet me matjet tona të sotme. 

“Ndryshe, vetëm një ditë e Zotit  e barazvlershme sigurisht 
me njëmijë vjet sipas mënyrës së llogaritjes tuaj “.(22:47) 

“I thonë njeri tjetrit atëherë qetë qetë :”Por ju nuk kini 
qëndruar krejt dhjetë ditë mbi tokë!”.(20:103) 

Megjithatë, jeta juaj në var do të zgjas ndoshta miliona, 
miliona vjetë. 

Pejgamberi  ka thënë  :” Kalimi në Sirat do t’u merr njerëzve 
3.000 vjetë (1).Tremijë vjetë, gjatë të cilëve çdo ditë është e 
barazvlefshme me 1.000 vjetë mbi tokë! Një kohë aq e gjatë 
do të kalojë gjatë kalimit të shpirtrave nepër Sirat, për t’iu 
shmagur Diellit, në ditën e Gjykimit të Fundit dhe për t’a 
arritur më pastaj Parajsën –Xhennetin! Është një periudhë 
kohore prej 3.000 vjetëjsh në përmasat e botës tjetër, kur 
vlerësimi ynë i sotëm i kohës nuk do të jet më i vlefshëm. 
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Edhe sa vite të tjera do të na duhen ne ende deri në Gjykimin 
e Fundit? Sa miliona vjetë do të zgjasë jeta e të vdekurve në 
gjendje zgjimi në varet e tyre? Sa biliona vjetë do të duhen 
para se toka të mos shkrihet nën nxehtësinë e Ferrit që të 
shndërrohet në një pllajë të rrafshtë? Sa qindra  miliona vjetë 
do t’u duhen shpirtrave për të dalë dhe për të kaluar mbi 
Sirat? Edhe më, sa bilionë, bilionë vjetë llogaritet jeta jonë e 
përgjithmonë? 

Kujtoni që secili prej nesh do ti kaloj të gjitha këto faza.Ju do 
të qëndroni i burgosur në një var, i zgjuar dhe i vetëdijshëm, 
gjatë biliona vitesh e ju do të vështroni kafshët duke kafshuar 
kufomën tuaj aty.Për më tepër ju do t’i duroni dhimjet për 
tërë atë që keni pasur në këtë botë! Një brengë e tillë 
(trazirë) do të zgjasë deri në Gjykimin e Fundit! Dhe mbi të 
gjitha, gjatë kësaj kohe, ju do të jini dëshmitar se çfar do t’ju 
arrij ditën e Gjykimit Fundit! 

Janë këto etapat perkatëse të jetës suaj në var. Ne nuk do të 
flasim për etapat e mëpastajme. Nëse jini t’interesuar ju 
mund të informoheni më shumë mbi këtë në libra të shumtë 
të hadithit. 

Kështu, tërë puna e kryer nga njeriu, sot në këtë botë, do të 
gjendet nesër, në botën tjetër! 

Ose ne, çmojmë jetën e kësobotshme vetëdijshëm duke i 
pasur parasysh tërë këto fakte, duke ia përshtatur sistemin 
tonë të bindjes këtyre fakteve dhe duke drejtuar jetën tonë 
sipas gjithë kësaj, ose ne i lëmë të gjitha anash dhe ne e 
kalojmë jetën tonë këtu me gëzime dhe hidhërime të 
përkohshme të kësaj bote, meqë arsyeja e vetme që na shtyri 
në këte është të kuptuarit keq <<t’ALL’LLAHUT I lajmëruar 
nga Muhammmedi>>. 
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Nëse ne mendojmë me gjithë mend t’a përgatisim jetën tonë, 
pas vdekjes, para së gjithash ne duhet t’ia fillojmë nga 
“All’LLAHU “ dhe të mësojmë se çka shenjon njëmend 
koncepti “ALL’LLAH”. 

Më në fund, të gjitha veprimet tona të këqija në janë shkak 
që “ALL’LLAHUN “ t’a quajmë një ZOT të përfytyruar. 

“A nuk e shef ti ate që e bëri zotin e vet  nga vet pasionet e 
tij”25:43). 

Ngase të kuptuarit tonë të gabuar( ose i dobët) të religjionit,  
përgjithsisht, i mbështetur mbi besimin tonë, imitues, në një 
shembëlltyrë të ZOTIT(të përfytyruar), ne bijmë shpesh në  
gracka shpoti dhe zemrim, i cili përfundimisht  na shpje në një 
gjendje të amullt., kur asgjë më nuk na bën përshtypje. 

Megjithatë, sikur ne vetëm të mund të kuptonim se 
“EHAD”është “ALL’LLAH”? Të marrim me mend se nuk ka 
ZOT lartë në qiell, të kuptojmë se secili prej nesh do të 
shpërblehet  vetëm PËR VET VEPRAT E TIJ, atëherë jeta jonë 
do të ndërronte krejtësisht! 

Ne do të donim megjithatë të shënojmë shkurt një pikë tjetër, 
para se t’a përfundojmë këtë libër, në të cilin, jemi përpjekur 
të shpjegojmë se “EHAD” është “ALL’LLAHU” poashtu si edhe 
pasojat e qenësishme për një të kuptuar të njëmendtë. 

* * * 
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NJËSIA E “EKZISTENCES “ NJËSIA E 
KUNDRIMIT    

  

 

“Wahdat-i Wuxhud”ose Wahdat-i Shuhud” 

Çështja që ka të bëjë me “Wahdat-i Wuxhud”( Njësia e 
EKZISTENCES)dhe Wahdat-i Shuhud” ( Njësia e Kundrimit) 
janë këto, që në të kaluarën herë herë patën ngjallur 
diskutime të mëdha ndërmjet gnostikëve islam (Evlijave). 

Të gjithë gnostikët janë plotësisht të një mendimi rreth 
NJËSISË së “ALL’LLAHUT “. 

UBEJDULLAH AHRAR(¹) ka bërë të ditur se qëllimi i  vetëm i 
taçawwut(Sufizmit)ishte që të kuptohet NJËSIA e 
“ALL’LLAHUT “dhe që sillej rreth ides së ekzistences 
(Wuxhud). 

Hipoteza që kishte dy mënyrë për të kuptuar Njësinë 
fatkeqësisht i ka ndarë njerëzit në dy grupe, dhe çdo i 
shenjt(evlija) ka sjellë një shpjegim sipas gjendjes dhe pozitës 
së vet. 
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Njohja e parë fillestare e AHADIJAT-it, cilësia e të qënit 
<<AHAD >>ka qenë shënuar nga Muhammedi ; ajo është 
përcjellur tek të gjithë të shejntit (evlijat), shkallë shkallë 
nepërmjet Aliut dhe Ebu Bekrit(²) pastaj përfundimisht është 
sistemuar nepërmjet Imam GAZALIUT dhe Myhidin Ibn 
Arebiut në “Wahdat-i Wuxhud” që do të thotë NJËSIA E  TË 
EKZISTUARIT( të Qënit). 

Megjithatë me kohë, keqkuptimet kanë ngjallur komentime 
të gabuarar mbi  

AHADIJETIN, duke e përkufizuar keq me :<<ALL’LLAHU 
>>është gjithçka që ekziston (mawxhudat) ; <<ALL’LLAHU>> 
është i përbërë nga gjithçka  që  ju shihni”! Kjo, çështje u 
rimor sërish nga Ahmed Faruk Sarhandi (³) 1000 vjetë pas 
Hixhretit të Pejgamberit në Medine, për t’a shpëtuar nga 
klasifikim materialist se <<mevxhudat është ALL’LLAHU>>dhe 
për t’a ripërkufizuar drejt:  

“Ekzistenca kjo është vetëm ALL’LLAHU, çdo gjë tjetër është 
vetëm hija e TIJ “, asgjë nuk posedon një entitet të veçant që 
të jet e vet atij. 

Me fjalë tjera shprehur më qartë : Sipas “Wahdet-i.Wuxhud “ 
që është mbështetur në Kur’an dhe në hadithe të numërta, 
gjithçka që ekziston, në fakt nuk është gjë tjetër vetëm 
“Wuxhud i një të VËRTETE të VETME” (NJË Të VËRTETI Të 
VETËM)(4)! 

Në të vërtetë, ekziston vetëm një qenje(ekzistencë) e vetme-
vuxhud! Megjithatë, kjo Qenje e vetme është në një gjendje 
të re të lavdis dhe shprehë cilësitë e saja, çdo çast në një 
formë tjetër. N’ekzistencën e Gjithësisë, është vetëm një 
njohje e vetme, një vullnet i vetëm, një fuqi e vetme, dhe një 
trup i vetëm, ku vetëm rregullat funksjonojnë. 
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Nuk ka diç të tillë sikur ekzistenca e njëkohshme e një 
<<ALL’LLAHU >>dhe e një Gjithësie! Arsyeja e një mendimi të 
tillë dualist, është se qenjet e zgjuara janë në një gjendje të 
fshehur(mbuluar me vel)! Nëse nuk do të kishte një vel të tillë 
gjatë pamjes së tyre, atëherë të gjitha qenjet e zgjuara do 
t’ishin të vetëdijshme për vet vërtetsinë e tyre, për vlerat e 
tyre burimore.(të origjinës). Kështuqë nuk do të kishte 
shumësi ose disa ngjarje të ngatërruara(përziera) në shumësi   

Pas theksit të vënë me Wahdat-i Wuxhud mbi këtë 
njëmendësi, gjatë viteve të tëra, Ahmed Faruk Sarhandi i 
njohur poashtu si Imam Rabbani, ka sjellë qartësi mbi 
çështjen e përmendur në vitet e para të mijëvjeçarit pas 
Hixhres. 

WUXHUD është NJË! Megjithhatë.....Kjo ekzistencë(Vuxhud) 
e njohur dhe e parë është (xhil), është “HIJE”. Në të vërtetë 
ate që Sarhandi ka dashur t’a thotë këtu, përmes fjalës <hije”, 
është se wuxhud është një hije ose një “iluzion”kur ajo është 
krahasuar me QENËSINË (DHAT)   

“QENËSIA “është e lirë dhe e pastruar nga 
ekzistenca(Vuxhud)!  

Ashtu sikur ne e kemi sqaruar në shkoqitjen e kapitullit të 
NJËSISË (IHLAS), në këtë libër, <<ALL’LLAHU është EHAD>>, sa 
i përket “QENËSISË “së TIJ, prandaj është e pakuptimt të 
hulumtohet mbi këtë çështje! 

Kështu, njerëzit e specializuar në këtë çështje kanë qenë të 
lajmëruar nga Muhammedi (Paqja qoftë mbi të):  

 “ Mos hulumtoni mbi NJËSINË(DHAT) t’ALL’LLAHUT”!  

Ne do të duhej t’a  kuptonim si duhet mendimin e 
sipërpermendur! Kjo nuk do të thotë që ju do të mund të 
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mendonit por është më mirë që ju të mos e bënit këtë! Do të 
thotë se kjo është një pamundësi të kihet një mendim i tillë! E 
gjithë përpjekja do të qonte në një pështjellim e ju atëherë do 
të gaboheshit! Prandaj, evitoni kohëhumbjen tuaj kot duke u 
përpjekur me zotim në një punë të tillë! Kjo është ajo që 
është kërkuar. Ja një shembull për të shpjeguar përse kjo nuk 
mund të bëhet. Ju posedoni disa cilësi, secila është emërtuar 
me një emër të veçant! Nëse dikush pyet “Kujt i përkasin tërë 
këto cilësi?”, përgjigja do t’ishte “sigurisht juve!” Mirë, “ Kush 
jini ju? ju jini dikush që jeni i gjallë (në jetë ), i vetëdijshëm, i 
cili don dhe vepron, don dhe punon dhe i cili mund t’i jetësojë 
dëshirat e tij. Shumë mirë! Kush është posedues i këtyre 
cilësive?”Unë”, do të thoshit ju. Ç’ është për ju “Un(ë)-i? “.  

Tash ju duhet të riktheheni prapa, me vetëdëshirë. Ju kini 
nevojë t’u ktheheni cilësive të këtij “UNI” për t’a përshkruar 
thjesht si një gjësend i lidhur me një fije elastike që mund të 
shkoj po aq largë aq sa i mundëson elasticiteti i fijes dhe i (e) 
cili(a) pastaj sërish kthehet prapa.  

Sepse sa herë që ju doni të njejësoni njësinë tuaj, së cilës i 
drejtohet fjala “UNË”, ju sërish do të detyroheni t’i kini 
parasysh disa nga cilësitë tuaja. Ja që kjo gjendje është ajo me 
të cilën “arrihet në stacionin e cilësive përmes stacionit të 
Njësisë” në terminologjinë mistike. Pra, është e pamundur të 
mendojmë mbi NJËSINË e ALL’LLAHUT! 

Ja këtu që <<ALL’LLAHU>> që është <<EHAD>> është dëshmi 
e Vet –atij dhe “nuk ka asgjë tjetër jasht Vet-atij”: 

“ALL’LLAHU vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç TIJ? E 
Dëshmuan edhe engjujt e dijetarët, dhe se AI është zbatues i 
drejtësisë. Nuk ka zot, përveç TIJ Fuqiplotit e të Urtit” (3:18). 
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(Shehida llahu ennehu lâ ilahe ila huwe wel mela-iketuhu we 
ûlu l ilmi “). 

Ja një çështje shumë kuptimplote që duhet t’a tërheq 
vëmendjen tonë tash për tash! Është një mashtrim i madh të 
përpiqemi t’i kuptojmë të gjitha gjërat që ekzistojnë, duke 
filluar nga gjithësia dhe hapësira, pastaj në vazhdim 
“ALL’LLAHUN”! 

Rruga e përkufizuar në të kaluarën që është “ të shkohet 
gjurmëve të rezultateve”është shumë e gjatë,e rrezikshme 
dhe i ngjanë një labirinthi! Nuk ka asnjë mënyrë për të dalur 
më pastaj, nëse njëher i kemi hy asaj rruge. 

Nuk kanë fund emrat e “ALL’LLAHUT” Nuk ka cilësi që nuk 
janë përfshirë në Emrat e “ALL’LLAHUT”! Dhe po aq sa janë të 
pambarim “gjendjet e krijesave-qenjeve”, po aq janë edhe 
gjithësitë! Ideja e mbarimit të një gjithësie është atributive 
dhe ajo tregon një krahasim me QENËSINË! 

Shkenca ezoterike e mbështetur në pesë shqisat (ilm-i xhahi, 
përfshirë edhe ilm-i dwifir) dhe Shkenca ezoterike, përtej 
pesë shqisave (‘ilm-i bâtin, përfshirë edhe kashif)nuk janë të 
mjaftueshme për të kuptuar NJËMENDËSINË dhe për t’a 
njohur “ALL’LLAHUN “!   

Është e mundshme t’arrihet e vërteta vetëm përmes “ilm-i 
ladun”(Njohja përmes <<pranisë>>së ALL’LLAHUT, përmes 
<<vizionit>>(vështrimit)të ALL’LLAHUT) 

Ngase jetësimi i cilësive hyjnore është i mundshëm vetëm me 
ndihmën e <<‘ilm-i ladun>>. 

Sipas sufistëve, qëllimi themelor, është të jesh i zoti që t’a 
njohish vetveten në përmasat e Emrave t’ALL’LLAHUT 
(Esma’), në përmasat e Cilësive (sifat) dhe në përmasat e 
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Qenësisë (Dhat). Kjo mund të jetësohet vetëm nëse qëllimi i 
caktuar është kuptuar mirë dhe puna për t’ia dal kesaj është 
kryer si duhet. 

Synimi parë për t’arritur qëllimin e caktuar është të mësuarit 
dhe të kuptuarit se ç’është “ALL’LLAHU”! 

Nëse udhëtimi fillon me “ALL’LLAHUN” dhe e 
arrin”ALL’LLAHUN” me “ALL’LLAHUN”atëherë kjo do të jetë 
rruga më e shkurt! 

Shënojmë se qëllimi dhe synimi ynë duhet të jet të mësojmë 
që t’i njohim gjithësitë nepërmjet të të kuptuarit e 
“ALL’LLAHUT “ e jo të përpiqemi t’a arrijmë” ALL’LLAHUN” 
përmes të të kuptuarit të gjithësive! Ndryshe tërë jeta jonë 
do të humbet nepër gjithësi, pa qenë të zotët që të 
shkarkohemi nga “paqartësitë”, ne arrijmë fundjetën tonë në 
këtë botë dhe kalojmë në Tjetrën në një gjendje “të 
mjegulluar”.  

“ALL’LLAHU “bëft që ne të jetojmë në një gjendje të të 
menduarit të brendshëm(shpirtëror) të vazhdueshëm, të lirë 
nga të gjitha paragjykimet, që ne të mund t’a arrijmë të 
vërtetën dhe t’arrijmë të pasqyrojmë cilësitë hyjnore që ne i 
bartim në vetveten tonë.  

1.U.Akhrar, është një figurë e njohur islame sufi, i njohur me 
emrin Nakhsi. 

2.Abu Bakr, njeri nga personalitetet e mirnjohura islame, njeri 
nga shokët e Pejgamberit dhe i pari nga  

katërhalifët pas vdekjes së tij.(Pejgamberit) 

3.A.F.Sarhandi,poashtu personalitet shquar i njohur me emrin 
Imam Rabbani, gnostik islam i shek.XVI, njeri ndër individët e 
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rrallë të Sufizmit ; libri i tij më i mirë është Maktubat-i 
Rabbani.  

4.Hakk, një nga emrat e ALL’LLAHUT, që poashtu shenjon të 
VËRTETEN si zvogëlues i Hakikat. 

* * * 

 

 

 

 

 

 


