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[Nga Fjala e Njëzet e Katërt] 
 

DEGA E PESTË 
 

DEGA  E PESTË KA “PESË FRUTA”: 

Fruti i parë: O nefsi im që e do vetveten!.. O shoku im që 

dashuron dynjanë! Mësoje! Dashuria është shkaku i ekzistencës së 

universit, ajo që e lidh atë; ajo është edhe drita e universit, edhe jeta e 

tij. Meqenëse njeriu është fruti më gjithëpërfshirës i universit, atëherë 

një dashuri që do ta pushtojë universin është përfshirë në zemrën e tij e 

cila është bërthama e atij fruti. Prandaj nuk i përshtatet një dashuri e 

tillë e pafund veçse Atij që ka një plotësim të pafund.  

O nefsi dhe o shoku im! Zoti xh.sh. ka vendosur dy aftësi në 

natyrën e njeriut, me qëllim që ato të dyja të jenë dy mjete për frikën 

dhe dashurinë. Dhe ajo dashuri e frikë ose do të kthehen tek krijesa ose 

tek Krijuesi. Duke ditur se frika nga krijesa është një sprovë e 

dhimbshme, edhe dashuria e orientuar drejt krijesës gjithashtu është një 

fatkeqësi e kobshme, sepse ti o njeri ke frikë prej atyre që nuk të 

mëshirojnë, ose që nuk e pranojnë lutjen tënde për mëshirë. Kështu, 

frika është një fatkeqësi e dhimbshme. Dhe sa për dashurinë, ajo të 

cilën ti e do, ajo ose nuk të njeh ty, ose ikën prej teje pa të thënë 

“lamtumirë” ashtu si rinia e pasuria, ose përndryshe ajo do të të 

përbuzë ty për shkak të dashurisë tënde. A nuk e ke parë ti se 

nëntëdhjetë e nëntë nga njëqind nga të dashurit metaforikë ankohen për 

të dashurat e tyre, sepse të dashurosh të dashurat e dynjasë, që u 

ngjasojnë idhujve, me brendësinë e zemrës, e cila është pasqyra e të 

Adhuruarit të përjetshëm, është shtypëse e mbytëse në shikimin e atyre 

që janë dashuruar, sepse natyra i gjen të pakëndshme, i refuzon dhe i 

hedh ato gjëra që nuk janë të natyrshme dhe të përshtatshme për të. 

(Dashuritë epshore janë jashtë diskutimit tonë).  

Domethënë, gjërat që ti i do, ose nuk të njohin ty, ose do të të 

përçmojnë, ose ato nuk do të të shoqërojnë ty. Madje  ato do të ndahen 

nga ti pavarësisht inatit tënd. Meqenëse kjo është kështu, drejtoje frikën 

dhe dashurinë tek Ai i Vetmi nëpërmjet të Cilit frika jote të bëhet një 
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përulje e këndshme dhe dashuria jote të bëhet një lumturi pa poshtërim. 

Po, ta kesh frikë Krijuesin e Gjithëlavdishëm, do të thotë të gjesh një 

rrugë për tek mëshira e dhembshuria e Tij dhe të strehohesh tek Ai. 

Frika është një kërbaç, ai të shtyn ty të përqafosh mëshirën e Tij. Është 

i mirënjohur shembulli se nëna e frikëson pak foshnjën e saj me qëllim 

që ta marrë atë në kraharorin e saj. Ajo frikë është më e këndshmja gjë 

për atë fëmijë, sepse e çon për tek kraharori i mëshirshëm i nënës. 

Ndërsa butësia, zemërdhe-mbshuria e të gjitha nënave është vetëm një 

shkreptimë e mëshirës Hyjnore. Domethënë, ndodhet një kënaqësi e 

lartë në frikën ndaj All-llahut xh.sh.. Në qoftë se është një kënaqësi e 

tillë në frikën ndaj All-llahut xh.sh., atëherë është e qartë se çfarë 

kënaqësie e pafundme do të gjendej në dashurinë e All-llahut xh.sh.. 

Për më tepër, ai që ka frikë All-llahun xh.sh., shpëton nga frika e 

kobshme dhe pikëlluese e të tjerëve. Gjithashtu, për shkak se është për 

hir të All-llahut xh.sh., dashuria që ai ka për krijesat nuk bëhet e 

dhimbshme dhe e ndashme.  

Në të vërtetë, njeriu së pari do vetveten, pastaj do të afërmit e tij, 

pastaj kombin e tij, pastaj të gjallët nga krijesat, pastaj universin dhe 

pastaj dynjanë. Ai është i lidhur me të gjitha këto sfera. Ai mund të 

gjejë kënaqësi tek kënaqësia e tyre dhe dhimbje tek dhimbja e tyre, 

Megjith-atë, meqenëse asgjë në këtë botë nga ndryshimet dhe nga 

revolucionet e shpejta, si era, nuk është e qëndrueshme, zemra e njeriut 

të mjerë plago-set përherë. Gjërat pas së cilave ai kapet janë pikërisht 

ato që e plagosin duke u larguar prej tij, madje ato ia presin dorën e tij, 

prandaj njeriu mbetet në dëshpërim të përkohshëm, ose ndryshe bëhet i 

dehur nëpërmjet pakujdesisë. Meqenëse është kështu, o nefsi im, në 

qoftë se ti ke mend, atëherë grumbulloji së bashku të gjitha dashuritë, 

dorëzoja ato Pronarit të saj të vërtetë dhe shpëto nga këto fatkeqësi. 

Këto lloje prej dashurisë së pafundme janë të posaçme për Pronarin e 

një plotësimi dhe të një bukurie të pafundme. Dhe kur ti t‟ia dorëzosh 

ato Pronarit të tyre të vërtetë, atëherë ti do të kesh mundësi të duash 

gjithçka në Emrin e Tij pa dëshpërim meqë ato janë pasqyrat e Tij. Kjo 

do të thotë se kjo dashuri nuk duhet të shpenzohet direkt për universin. 

Ndryshe, ndërsa duke qenë një mirësi e shijshme, dashuria bëhet një 

vuajtje e dhimbshme.  

Është edhe një aspekt tjetër, i cili është më i rëndësishëm se sa ajo 

që është përmendur: Ti o nefs! E shpenzon të gjithë dashurinë tënde për 

veten tënde. Ti e bën veten tënde objektin tënd të adhurimit dhe të 
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dashurin tënd. Ti sakrifikon gjithçka për hir të vetes tënde. Thjesht, ti 

po i atribuon atij një lloj Hyjnie. Ndërsa shkaku i dashurisë është ose 

plotësimi, dhe plotësimi është i dashur për vetveten, ose dobia, ose 

kënaqësia, ose mirësia, ose shkaqe të ngjashme me këto.  

Tani, o nefs! Në disa nga Fjalët ne kemi provuar në mënyrë 

vendimtare se natyra jote bazë është një brumë i përbërë nga gabimi, 

mangësia, varfëria dhe nga pafuqia. Ti, sipas të kundërtave, e kryen 

detyrën e pasqyrës, pra vepron si pasqyrë. Kështu, nëpërmjet 

mangësisë, të metave, varfërisë dhe pafuqisë që gjenden në natyrën 

tënde bazë, ti shfaq plotësimin e Krijuesit madhështor, bukurinë e Tij, 

fuqinë e Tij dhe mëshirën e Tij, ashtu siç tregon shkalla e madhe e 

errësirës shkëlqimin e dritës.  

O nefs! Kjo do të thotë që të mos e duash nefsin tënd, por më e 

mirë për ty është ta kundërshtosh atë, ose të ndjesh dhimbje për 

gjendjen e tij, ose  të të vijë keq për të, ose pasi ai të jetë i qetë, atëherë 

mund të kesh dhembshuri për të.  

Në qoftë se ti e do nefsin tënd sepse ai është burimi i kënaqësisë 

dhe i dobisë dhe se ti je i robëruar pas ëndjeve të kënaqësisë dhe të 

përfitimit, mos e prefero kënaqësinë e nefsit, i cili është si një thërrime, 

mbi kënaqësinë dhe përfitimet e pafundme. Mos u bëj si xixëllonja e 

cila i mbyt të gjitha gjërat dhe të gjithë të dashurit e saj në errësirën e 

vetmisë dhe mjaftohet me një vagëllim (drite të dobët) të vockël në 

veten e saj, sepse kënaqësitë dhe përfitimet e nefsit tënd së bashku me 

dobitë dhe  mirësitë e krijesave të universit, me të cilat je i lidhur, prej 

të cilave ti përfiton dhe nëpërmjet lumturisë së të cilave ti je i lumtur, 

ato janë të gjitha nga mirësia dhe favori i të Dashurit të Përjetshëm të 

Parapërjetësisë të Cilit i përket gjithë lavdia.  

Kështu, atëherë ti duhet ta duash atë të Dashur të Parapërjetësisë me 

qëllim që ti të gjesh kënaqësi me lumturinë e atyre dhe kështu ti mund 

të marrësh një kënaqësi të pafundme nga dashuria e të Plotit Absolut.  

Në të vërtetë, dashuria jote e fortë për nefsin tënd, dhe e ngulitur 

tek ti, është vetëm dashuria që i përket Esencës Hyjnore, të cilën ti e 

keqpërdor dhe e shpenzon  për veten tënde. Atëherë, o nefsi im, grise 

“Unin” në qënien tënde dhe shfaqe “Huven”, „Atë’ në qënien tënde, 

sepse të gjitha llojet e dashurisë tënde të shpërndara nëpër univers janë 

një dashuri  që të është dhënë për Emrat dhe Atributet e bukura të 
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Krijuesit madhështor. Ti e ke keqpërdorur atë dhe po vuan dënimin, 

sepse dënimi i një dashurie të paligjshme dhe të shpenzuar pa vend 

është një torturë e pamëshirshme.  

Sigurisht, i dashuri i parapërjetësisë ka përgatitur me Emrat e tij Er-

Rahman, Er-Rahim, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, një banesë që 

përfshin të gjitha dëshirat e tua trupore dhe të gjitha kënaqësitë; e cila 

është Parajsa e zbukuruar me Huritë; dhe me Emrat e Tij të tjerë ka 

përgatitur për ty në Parajsë mirësi të përhershme që do t‟i kënaqin 

dëshirat e shpirtit tënd, të zemrës, mendjes, misteret dhe të aftësive të 

tjera të holla të brendshme, i Cili në të gjithë Emrat e Tij ka shumë 

thesare mirësie dhe bujarie të pafundme. Nuk ka dyshim se një grimcë 

nga dashuria e Atij të Dashuri të parapërjetësisë mjafton për të marrë 

vendin e të gjithë universit. Por universi nuk mund të marrë vendin 

madje as të një shfaqjeje të dashurisë së Tij. 

Kështu, o nefsi im, kushtoji vëmendje këtij dekreti parapë-rjetësie 

të cilin Ai i Dashur i Parapërjetshëm e ka bërë të Dashurin e Tij të 

flasë. Ndiqe atë:  

 

“Thuaj (o Muhammed) „Nëse vërtetë e doni All-llahun, atëherë më 
ndiqni mua, All-llahu do t‟ju dojë ju.”1 

Fruti i dytë: O nefs! Detyrat  e adhurimit dhe obligimet e tij nuk 

janë një parathënie për shpërblim të shtuar, por ato janë rezultatet e një 

mirësie të mëparshme. Po, ne e kemi marrë shpërblimin tonë dhe në 

përputhje me atë shpërblim të mëparshëm ne jemi ngarkuar me detyrat 

e shërbimit e të adhurimit; sepse o nefs!  Meqenëse  Krijuesi i 

Gjithëlav-dishëm i Cili të veshi ty ekzistencën, e cila është thjesht 

mirësi e pastër, të ka dhënë ty një stomak me oreks nëpërmjet Emrit të 

Tij Er-Rezak, Furnizuesi, dhe ka vënë përpara teje të gjitha ushqimet 

në tryezën e mirësive, atëherë meqenëse Ai të ka dhënë ty një jetë të 

zbukuruar me shqisa, edhe jeta gjithashtu kërkon ushqim si stomaku; të 

gjitha shqisat e tua, si sytë dhe veshët, janë si duart para të cilave Ai ka 

vendosur një tavolinë mirësish aq të gjërë sa toka.  

                                                 
1 Kur‟an, 3: 31 
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Atëherë, meqenëse Ai të ka dhënë ty humanizëm, i cili kërkon 

shumë ushqime jolëndore e mirësi, Ai ka shtruar para atij stomaku të 

humanizmit, aq sa mund të arrijë dora e mendjes, një tryezë të shtrirë 

mirësish aq të gjërë sa botët e dimensioneve të jashtme e të brendshme 

të gjërave. Atëherë meqenëse Ai ka dhënë islamin dhe imanin, të cilët 

kërkojnë mirësi të pafundme dhe që ushqehen nëpërmjet frutave të 

panumërt të mëshirës dhe të cilat janë „humanizmi më i madh‟, Ai ka 

hapur përpara teje një tryezë mirësish kënaqësie dhe lumturie, e cila 

përfshin sferën e mundësive bashkë me sferën e Emrave të Tij të 

shenjtë dhe të Atributeve. Atëherë, duke të të dhënë ty dashuri, e cila 

është një dritë e besimit, Ai të ka dhënë një tryezë të pafundme 

mirësish, lumturie e kënaqësie. Domethënë, për sa ka të bëjë me 

trupësinë tënde, fizikun, ti je i vogël, i dobët, i pafuqishëm, i ulët, i 

kufizuar, i ngushtuar dhe i pjesshëm. Nëpërmjet mirësisë së Tij, ti sikur 

je shndërruar një tërësi universale dhe e ndritshme, sepse duke të të 

dhënë jetë, Ai të ka ngritur ty nga veçantia për tek një lloj 

përbotshmërie; dhe duke të të dhënë ty humanizëm, të çoi  ty tek një 

përbotshmëri e vërtetë; duke të të dhënë ty Islamin të çoi tek një 

universalitet i lartësuar e i ndritshëm; duke të të dhënë ty „njohje dhe 

dashurinë e Tij‟, Ai të ka ngritur ty tek një dritë gjithëpërfshirëse.  

Dhe kështu, o nefs! Ti e ke marrë këtë shpërblim, dhe ti je ngarkuar 

me adhurimin i cili është  një shërbim i këndshëm, një bindje 

dashamirëse e shijshme, madje rehatuese, e kollajt dhe e lehtë, por ti je 

përtac edhe për këtë gjithashtu. Në qoftë se ti e kryen atë me gjysmë 

zemre,  me pahir, është sikur shpërblimet e tua të mëparshme të ishin të 

pamjaftueshme për ty dhe ti me arrogancë po kërkon gjëra më të 

mëdha. Gjithashtu ti po bën naze, ankohesh duke thënë: “Përse duaja 

ime nuk pranohet?” Por ti nuk ke të drejtë të ankohesh, detyra jote 

është vetëm të bësh lutje e dua. Thjesht, nëpërmjet mirësisë dhe 

bujarisë së Tij, Zoti i Gjithëfuqishëm të jep ty Parajsën dhe lumturinë e 

përjetshme. Prandaj kërko gjithmonë strehim tek mëshira dhe Bujaria e 

Tij. Beso tek Ai dhe kushtoji vëmendje dekretit të Tij: 

 

“Thuaj: „Në begatinë e All-llahut dhe në mëshirën e Tij, le të gëzohen;‟ 
kjo është më e mirë se ajo (pasuri) që ata grumbullojnë.”2.  

                                                 
2 Kur‟an, 10: 58 
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Në qoftë se ti thua: “Si mund t‟u përgjigjem  unë këtyre mirësive 

të pafundme universale me falënderimet e mia të kufizuara e të 

pjesshme?” 

Përgjigjja: Me një qëllim të përgjithshëm dhe me një besim të 

pakufishëm... Për shembull një njeri mund të hyjë në praninë e mbretit 

me një dhuratë shumë modeste e cila ka vlerën e pesë qindarkave, dhe 

atje shikon se dhuratat e tjera që kanë vlerën e milionave i janë dërguar 

mbretit nga njerëz të pranueshëm dhe janë rreshtuar atje. Në këtë 

situatë ai thotë me vete: “Çfarë të bëj? Dhurata ime nuk është asgjë.” 

Veçse ai papritmas thotë: “O Prijësi im! Unë t‟i ofroj ty të gjitha këto 

dhurata në Emrin tim, sepse Ti je i denjë për to. Në qoftë se unë do të 

kisha pasur fuqi, unë do të të kisha dhënë ty dhurata njëlloj si ato të të 

tjerëve.” Kështu, mbreti i Cili nuk ka nevojë për asgjë, i pranon 

dhuratat e nënshtetasve të tij si një shenjë e besnikërisë së tyre dhe të 

respektit, e pranon atë dhuratë shumë modeste prej atij njeriu të varfër 

duke e vlerësuar si dhuratën më të madhe, kjo për shkak të atij qëllimi 

të pastër, të asaj dëshire të sinqertë, dhe të atij besimi të bukur e të lartë. 

Në të njëjtën mënyrë, ndërsa duke kryer pesë faljet në çdo ditë, një 

shërbëtor i pafuqishëm i Zotit xh.sh., deklaron: “Përshëndetjet janë 

për Zotin xh.sh.” Domethënë: Unë të jap Ty me emrin tim të gjitha 

dhuratat e adhurimit që të bëjnë krijesat nëpërmjet jetës së tyre. 

Në qoftë se do të kisha mundësi, unë do të të kisha dhënë Ty aq 

shumë përshëndetje aq sa janë krijesa. Dhe Ti je i denjë për to dhe 

meriton më shumë se ato. Kështu, ky qëllim dhe ky besim i fortë janë 

falënderimi i gjërë universal. Bërthamat dhe farërat e bimëve janë 

qëlllimet e tyre.  

Dhe për shembull, pjepri shpreh njëmijë qëllime në zemrën e tij në 

formën e bërthamave apo të farave të tij: “O Krijuesi im! Unë 

dëshiroj të shpall qëndisjet e Emrave të Tu të bukur në të gjitha 

anët e tokës.” Meqenëse Zoti i Gjithëfuqishëm e di se si do të ndodhin 

gjërat në të ardhmen, Ai e pranon qëllimin e tyre si një adhurim i 

vërtetë. Rregulli, “Qëllimi i besimtarit është më i mirë se sa 

veprimet e tij,” aludon për këtë mister. Dhe urtësia në dhënien e 

falënderimeve në numër të pakufizuar kuptohet nga ky mister, si 
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 “Lavdia e lavdërimi të takojnë Ty sa numri i krijesave të Tua, që mund 
të jenë aq të kënaqshme për Ty sa shtrirja e Fronit Tënd dhe sa boja e 
Fjalëve të Tua, dhe ne të lavdërojmë Ty me të gjitha lavdërimet e profetëve 
të Tu, të Evlijave dhe të melekëve.”  

Dhe ashtu si një oficer përgjegjës i cili ia paraqet të gjitha detyrat 

dhe arritjet e ushtarëve mbretit në emrin e Tij, po ashtu njeriu, i cili 

vepron si një oficer për krijesat e tjera dhe si komandant për kafshët e 

bimët, i cili ka aftësinë e të qënit Kalifi i Zotit për krijesat në tokë, që e 

konsideron veten e tij përgjegjës dhe vekil për çfarë ndodh në botën e 

tij të veçantë... ai thotë me gjuhën e të gjithëve: 

 

“Vetëm Ty ne të adhurojmë dhe vetëm Ty të mbështetemi e të 

kërkojmë ndihmë.”
3
  

Ai ia paraqet adhurimin dhe kërkimin e ndihmës së të gjitha 

krijesave të Adhuruarit të Gjithëlavdishëm në emrin e tij. dhe thotë;   

 

“Lavdia të takon Ty me të gjitha tesbihatet e krijesave të Tua dhe 

me të gjitha gjuhët e artifakteve të Tua.”  

Ai gjithashtu thotë:  

 

O Zot! Jepi bekime Muhammedit a.s.m. sa numri i grimcave në 
ekzistencë dhe sa numri i të gjitha përbërjeve të tyre.  

                                                 
3 Kur‟an, 1: 5 
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Ai jep bekime për profetin Muhammed a.s.m. në Emrin e çdo gjëje. 

Sepse çdo gjë lidhet me Dritën Muhammedane. Dhe kështu, ti mund të 

kuptosh urtësinë e pafundësinë e numrave të tesbihateve dhe të 

salevateve për profetin Muhammed a.s.m.. 

Fruti i tretë: O nefs! Në qoftë se me të vërtetë dëshiron që të 

realizosh një vepër të përjetshme të Ahiretit në një jetë të shkurtër, në 

qoftë se dëshiron që çdo minut i jetës tënde të jetë i dobishëm ashtu si 

gjithë jeta, në qoftë se dëshiron të transformohen zakonet e tua në 

adhurim, dhe pakujdesia jote në vetëdije për praninë Hyjnore, ndiqi 

praktikat e ndritura të profetit Muhammed a.s.m.; sepse kur ti i zbaton 

veprat e tua në përputhje me sunnetin dhe sheriatin, ato të japin një lloj 

qetësie dhe një vetëdije për praninë Hyjnore, bëhen një lloj adhurimi 

dhe japin shumë fruta për Ahiretin. Për shembull, ti bleve diçka dhe, në 

momentin që ti vë në zbatim çfarë është e pranueshme dhe e kërkuar 

nga sheriati, ai veprim i zakonshëm blerje fitoi vlerën e adhurimit, pasi 

kjo të kujton ty Urdhëruesin e Sheriatit, gjë e cila jep një përfytyrim 

shpirtëror. Ky përfytyrim të kujton ty shpalljen, dhe përfytyrimi i 

shpalljes të bën ty të orientohesh drejt All-llahut, duke menduar për 

Ligjvënësin. Dhe kjo është ajo e cila e bën njeriun të fitojë qetësinë dhe 

rehatinë e zemrës. Me fjalë të tjera, realizimi i punëve në përputhje me 

sunnetin e ndritur profetik e bën jetën kalimtare të jetë mjeti dhe boshti 

për dobitë e jetës së përhershme duke prodhuar fruta të përjetshëm.  

Kushtoji vëmendje dekretit Kur‟anor: 

 

 
“Kështu pra, besoni në All-llahun dhe në të Dërguarin e Tij, 

pejgamberin që nuk di shkrim, as këndim, i cili beson në All-llahun dhe në 
Fjalët e Tij, dhe ndiqeni pra atë që të jeni të udhëzuar.”4 

Përpiqu që të jesh një objekt gjithëpërfshirës reflektimi për 

shkëlqimin dhe shfaqjen e secilit prej Emrave të bukur brenda urdhë-

resave të sheriatit dhe të sunnetit të ndritur të profetit Muhammed 

a.s.m. 

                                                 
4 Kur‟an, 7: 158 
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Fruti i katërt: O nefs! Mos imito njerëzit e dhënë pas dynjasë, dhe 

në mënyrë të veçantë të shthururit dhe jobesimtarët, dhe mos u mashtro 

nga shkëlqimi i tyre sipërfaqësor dhe nga kënaqësitë e paligjshme 

mashtruese; mos i imito ata! Ti me imitim kurrë nuk do të jesh si ata, 

madje ti do të biesh shumë më poshtë. Ti nuk mund të jesh gjithashtu 

as kafshë, sepse mendja në kokën tënde bëhet një instrument fatzi i cili 

në mënyrë të vazhdueshme të godet ty në kokë. Për shembull, ndodhet 

një pallat; në njërin nga apartamentet e tij të gjërë është një llambë e 

madhe elektrike. Dritat e vogëla elektrike të cilat degëzohen prej saj të 

gjitha janë të lidhura me llambën kryesore dhe janë të lidhura e të 

shpërndara nëpër apartamente të vogla. Në qoftë se ndonjëri do ta fikte 

llambën e madhe elektrike dhe të gjitha apartamentet do të zhyteshin në 

errësirë të  thellë dhe do të sundonte vetmia në to, por ama meqenëse 

ndodhen llamba të vogëla në një pallat tjetër, në çdo apartament të 

palidhura me llambën e madhe në pallatin gjigant, në qoftë se Pronari i 

këtij pallati do ta fikte llambën e madhe elektrike, llambat e vogëla 

punojnë për të ndriçuar në apartamente të tjera dhe mund të kryejnë 

punën e tij, kështu hajdutët nuk mund të vjedhin gjë prej tij.  

Dhe kështu o nefs! Pallati i parë është një musliman dhe profeti 

Muhammed a.s.m. është drita e madhe elektrike në zemrën e atij 

muslimani. Në qoftë se ai e harron atë, ose ruajna Zot nga djalli i 

mallkuar, në qoftë se ai e nxjerr atë prej zemrës së tij, ai nuk do të 

pranonte asnjë nga profetët e tjerë, dhe në të vërtetë, nuk do të mbetej 

asnjë vend për ndonjë plotësim në shpirtin e tij.  

Ai madje nuk do ta njihte as Krijuesin e tij. Të gjitha apartamentet 

dhe aftësitë e holla në natyrën e tij do të zhyteshin në errësirë dhe do të 

ishte një shkatërrim e një vetmi e tmerrshme në zemrën e tij. Atëherë 

çfarë do të mund të fitonte ai përballë këtij shkatërrimi e shkretimi? 

Dhe çfarë përfitimi do të mund të gjejë për t‟i riparuar dëmet e 

shkatërrimit? Sa për të huajt, ata i ngjasojnë pallatit të dytë. Edhe në 

qoftë se ata do ta nxirrnin dritën e Hazreti Muhammedit a.s.m. prej 

zemrave të tyre, përsëri tek ata, sipas tyre, mund të mbeten disa drita, 

ose ata supozojnë se ato mbeten! Ata mund të vazhdojnë të kenë një 

lloj besimi në Krijuesin e tyre dhe në Hazreti Musain e Isain a.s. i cili 

është boshti i plotësimit të moralit të tyre.  

O nefs urdhërues për të liga!  Në qoftë se thua: “Unë nuk dua të jem 

i huaj, por dua të jem një kafshë”. Sa shumë herë të kam thënë unë ty, 



Fjala e Njëzet e Katërt                                                                                         151 
 

se ti nuk mund të jesh si kafshë!, sepse është mendja në kokën tënde, 

ajo të qëllon me shuplakë në fytyrën, sytë dhe në kokë me dhimbjet e 

së shkuarës dhe me frikësimet ndaj së ardhmes. Kështu të jep goditje. 

Ajo shton njëmijë dhimbje brenda një kënaqësie të vetme. Ndërsa 

kafsha, merr kënaqësi pa dhimbje dhe gjen kënaqësi. Kështu në qoftë 

se dëshiron të jesh një kafshë, hiqe mendjen dhe flake, dhe merre 

goditjen ndëshkuese të vërsetit Kuranor!:  

 

“Ata janë si kafshë, por madje akoma më keq.”5 
 

Fruti i pestë: O nefs! Ashtu siç e kemi thënë në mënyrë të 

përsëritur, meqenëse njeriu është fruti i pemës së krijimit, ai është një 

krijesë i cili, ashtu si një frut, është më i skajshmi dhe më 

gjithëpërfshirësi, shikon gjithçka dhe mban bërthamën e zemrës e cila 

mban brenda saj aspektet e unitetit të gjithçkaje dhe fytyrën e saj që 

shikon tek shumësia, përkohshmëria dhe tek dynjaja. Adhurimi, është 

një litar bashkimi i cili e kthen fytyrën e tij nga përkoshmëria tek 

përhershmëria, nga krijesa tek Krijuesi, nga shumësia tek uniteti dhe 

nga skajshmëria për tek origjina, ose është një pikë bashkimi midis 

origjinës dhe skajshmërisë.  

Në qoftë se një frut i çmueshëm me vetëdije, i cili gati formon 

farën, krenohet me bukurinë e tij, i shikon poshtë pemës gjallesat, dhe e 

lëshon veten e tij në duart e tyre, ose duke qenë i pakujdesshëm ai bie, 

atëherë, nuk ka dyshim, se ai do të bie në duart e tyre, do të copëtohet 

dhe do të humbasë ashtu si çdo frut i zakonshëm. Mirëpo ai frut i 

vetëdijshëm në qoftë se do të gjente një pikë mbështetjeje dhe nëse do 

të ishte i mundur të mendonte se nëpërmjet farës brenda tij ai po mban 

aspektet e unitetit të të gjithë pemës, ai do të jetë mjeti për 

vazhdimësinë e pemës dhe për ekzistencën e vazhdueshme të realitetit 

të pemës, atëherë një farë e vetme brenda atij fruti të vetëm do të 

shfaqë një të vërtetë të përjetshme universale brenda një jete të 

përhershme. Në të njëjtën mënyrë, në qoftë se njeriu zhytet në shumësi, 

mbytet në univers, dehet nga dashuria e dynjasë, mashtrohet nga 

buzëqeshjet e qënieve të përkohshme dhe e flak vetveten në krahët e 

tyre, ai sigurisht bie në humbje të pafundme.  

                                                 
5 Kur‟an, 7: 179 
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Ai bie në përkohshmëri, në jetëshkurtësi dhe në mosekzistencë. 

Dhe në kuptim, ai i jep vetes dënim me vdekje. Në qoftë se ai i dëgjon 

me veshin e zemrës së tij mësimet e imanit nga gjuha e Kur‟anit, dhe 

ngre kokën e tij dhe orientohet drejt unitetit, ai mund të ngrihet 

nëpërmjet ngjitjes së adhurimit tek froni i plotësimeve. Ai bëhet një 

njeri i përjetshëm.  

O nefsi im! Meqenëse realiteti është ky dhe meqenëse ti je një 

anëtar i popullit të Ibrahimit a.s. thuaj edhe ti ashtu si Ibrahimi 

 “Unë nuk i dua ata që perëndojnë.!”6
 Ktheje fytyrën 

tënde drejt të dashurit të përjetshëm dhe vajto ashtu si unë duke thënë...  

(Vargjet në Persisht nuk janë përfshirë këtu meqenëse ato u përfshinë tek Staconi i 

Dytë i Fjalës së Shtatëmbëdhjetë dhe nuk janë përsëritur këtu. ) 

 

* * * 

 

                                                 
6 Kur‟an, 6: 76 


