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SHKALLËT E BESIMTARËVE NË RRUGËTIMIN DREJT ALLAHUT
(MEDAARIXH ES-SAALIKIIN)

Synimi1 / el-Kasd / ا ْﻟﻘَﺻْ د

Dr. Hatim el-Haxh
Materiali është përmbledhje e kuptimeve të audio-ligjëratës nga nxënësit e hoxhës
https://buff.ly/2hbVv4T

Për sa i përket seksionit të bazave ( ِ)ﻗِﺳْ ُم اﻷُﺻُول, kjo ka dhjetë kaptina: synimi,
vendosmëria, vullneti, korrektësia, bindja, intimiteti ngushëllues, kujtimi,
përkujtesa, varfëria, vetëmjaftueshmëria, dhe shkalla e të qenët i kërkuar.
Allahu  tha:

ُﷲ َورَ ﺳُوﻟِ ِﮫ ُﺛ ﱠم ﯾُدْ رِ ْﻛ ُﮫ ا ْﻟﻣ َْوتُ َﻓﻘَدْ َوﻗَﻊَ أَﺟْ ُره
ِ " َوﻣَن ﯾَﺧْ رُجْ ﻣِن َﺑ ْﯾ ِﺗ ِﮫ ُﻣﮭَﺎﺟِرً ا إِﻟَﻰ ﱠ
"ﷲ
ِ َﻋﻠَﻰ ﱠ
“Kush lë shtëpinë për të migruar te Allahu dhe te i Dërguari i Tij dhe e zë
vdekja, të shpërblyerit e tij tashmë bëhet i obligueshëm për Allahun.”2 (enNisa, 100)
Synimi ka të bëjë me vendosjen për t’iu kushtuar dëgjueshmërisë. Kjo ka tri
nivele:
Niveli i parë është synimi që:
 Motivon për trajnim shpirtëror (disiplinim)
 Ta heqë ngurrimin3
 Të fton t’u shmangesh dëshirave (të ulëta)
Niveli i dytë është synimi që:
 Shkëput të gjitha frerët4

Kjo kaptinë ka të bëjë me mbledhjen e mendjes dhe përcaktimin e drejtimit tonë
pasi të zgjohemi dhe ta kuptojmë kuptimin e ekzistencës.
2
Ajeti i referohet atij që zgjedh drejtimin e vet (synimin), i cili vendos që përfundimi i
tij të jetë Allahu dhe i Dërguari i Tij dhe nis ta arrijë këtë.
3 Meqë drejtimi më në fund është vendosur, s’do të ketë ngurrim ose devijim nga
rruga e drejtë.
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Pamundëson të gjitha pengesat5
Lehtëson të gjitha sfidat

Niveli i tretë është:
 Synimi për t’iu dorëzuar përpunimit që ta bën dija6
 T’i përgjigjesh synimit të ligjit7
 T’i hysh oqeanit të vetasgjësimit (fanaa)

Që të shkaktojnë pengim ose shpërqendrim për ndjekësin e shtegut të pastrimit
shpirtëror.
5 Mes nesh dhe synimit tonë kryesor.
6 Të lejohet dija e teksteve fetare të na reformojë dhe t’i rafinojë karakteret tona pa
rezerva nga ana jonë dhe me nënshtrim të plotë.
7
Me anë të dëgjueshmërisë dhe reflektimit për urtësinë e tij (ligjit), gjë që do ta
përmirësojë më tej pranimin tonë të tyre me entuziazëm dhe kushtimin tonë për
kryerjen e tyre me ihsaan.
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