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

Esëllima / es-Sehwu / ُالصَّحْ و
Dr. Hatim el-Haxh
Materiali është përmbledhje e kuptimeve të audio-ligjëratës
https://buff.ly/2hbVv4T

Allahu  tha:

"ع َع ْن قُلُوبِ ِه ْم قَالُوا َماذَا قَا َل َربُّ ُك ْم قَالُوا ْال َح َّق
َ " َحتَّى إِذَا فُ ِز
“...derisa, pasi tmerri largohet nga zemrat e tyre, thonë (njëri-tjetrit): ‘Çfarë tha
Zoti juaj?’ Thonë: ‘Të vërtetën.’”1 (el-Seba’, 23)
Esëllima (sehw) është mbi dehjen (sukr) dhe përshtatet me shkallën e
zgjerimit (bast). Esëllima është një shkallë ose stacion që s’ka të bëjë me
vonim2 dhe mjafton në vend të çdo kërkimi tjetër3; është e dëlirë nga çdo faj4,
meqë dehje (sukr) nënkupton të dehesh me të Vërtetin5, ndërsa esëllima
(sehw) nënkupton të jesh esëll pranë të Vërtetit; dhe ajo që i shfaqet shikimit
në të Vërtetin, nuk është e dëlirë nga shastisja6 - jo shastisja që vjen nga
pasiguritë, por shastisja që vjen nga të parit e dritës së madhështisë. Për sa i

1

Ata bëhen esëll pasi tronditen nga intensiteti i dëgjimit të fjalëve të Zotit.

2

Kur arrin vendmbërritjen, s’ka më pritje.

3

Kjo është një shkallë e ngjitjes për Allahun dhe qëndrimit pranë Allahut, prandaj ai
që mbërrin, nuk ka nevojë të gjejë vendmbërritjen e tij. Kjo asnjëherë nuk nënkupton
që personi të mos kërkojë t’i afrohet më shumë Zotit duke kërkuar kënaqësinë e Tij;
kjo nënkupton që kërkimi i personit bëhet pa ndonjë mund.
4

Sepse personi zbaton krejtësisht kërkesat e Sheriatit.

5

Ti dehesh duke shikuar Zotin me sytë e zemrës sate.

6

Të shikuarit Atë me sytë e zemrës, nëpërmjet përthithjes nga cilësitë e Tij të
madhështisë dhe të bukurisë, shkakton shastisje.
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përket asaj që ndodh pranë të Vërtetit, ajo është korrekte, pa mangësi dhe pa
asnjë gabim7.
Sehw bën pjesë në shkallët e jetës8, të luginave të bashkimit9, dhe të shfaqjes
së realitetit10.

7

Tash personi shikon Atë pranë Tij, prandaj dhe nuk është i trullosur.

8

Shih shkallën 84 – Jeta.

9

Koncepti sunit i bashkimit nënkupton harmonizim të vullneti personal me vullnetin e
Zotit.
10

Shih shkallën 96 – Realiteti.

