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Allahu  thotë:

"اصة
َ ص
َ ان ِب ِه ْم َخ
َ ُون َعلَ ٰى أَنفُسِ ِه ْم َولَ ْو َك
َ " َوي ُْؤثِر
“Dhe u japin përparësi të tjerëve ndaj vetëve të tyre, edhe pse vetë kanë
nevojë.” (el-Hashr, 9)
Altruizmi është një zgjedhje për t’i dhënë përparësi dikujt (ndaj vetvetes)1.
Egoizmi mund të përmirësohet me dëshirë, gjë që është e lavdëruar2, por po
ashtu mund të ndreqet pa dëshirë. Altruizmi ka tri nivele:
Niveli i parë është t’u japësh përparësi krijesave para vetvetes, për sa kohë
që kjo nuk çon në gjynah, nuk ndërpret rrugëtimin tënd (drejt Zotit), dhe nuk
ta humbë kohën. Kjo nuk arrihet, përveçse nëpërmjet tri cilësive:
 Respektimi i të drejtave3
 Urrejtja e koprracisë
 Dëshira për të qenë zemërgjerë
Niveli i dytë është të t’i japësh përparësi kënaqësisë së Allahut ndaj
kënaqësisë së të tjerëve, edhe nëse kjo rezulton në një vështirësi të madhe,
çmim të shtrenjtë, dhe dërrmim të fuqisë dhe të trupit tënd. Kjo mund të
arrihet nëpërmjet tri cilësive:
 Ngulmimi për kthim në Shtëpi4
1

Ai që është altruist, vepron këtë qëllimisht duke zgjedhur në mënyrë autonome të
bëjë mirë. Pra, kjo s’është vetëm një prirje.
2

Sepse egoisti s’ka kurrfarë kontrolli. Atë që ai nuk ta jep, në të vërtetë, nuk ta ka
dhënë pronari i vërtetë i të gjitha gjërave dhe rregulluesi i të gjitha çështjeve – Allahu.
3

Të drejtave të të tjerëve përpara tuave.
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 Mirëqenia e Islamit tënd
 Fuqia e vendosmërisë sate
Niveli i tretë është mohimi i altruizmit tënd nga bindja se vetëm Allahu jep
përparësi (kujt të dojë). Kjo meqë pohimi i altruizmit për vetveten është një
pohim (i rremë) për pronësi.5 Pastaj të përmbahesh nga të parët e altruizmit
tënd6 dhe në fund të mos jesh i ndërgjegjshëm për përmbajtjen që ti bën.7

4

Vendosmëria për t’u kthyer në Shtëpi (xhenet).

5

Ai që e merr veten për altruist, mendon se posedon atë që jep. Ky është një pohim i
rremë i pronësisë, sepse pronari i vërtetë është vetëm një, i Vetmi.
6

Sepse ti ende do të jesh i vëmendshëm për veprimet e tua (për mohimin që ti i bën
fuqisë dhe ndikimit tënd). Një vëmendje e tillë bën garë me vëmendjen që ke për
Allahun në vetëdijen tënde.
7

Sepse ti ende do të jesh i vëmendshëm për përmbajtjen tënde. Dhe kjo do të thotë
se ti ende je i vetëdijshëm për vetën tënde. Për shejhun (el-Harawin) edhe kjo mund
të bëjë garë me vetëdijen tënde për të Vërtetin, Allahun.

