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PËRFUNDIM 

[Një shuplakë për pakujdesinë dhe një mësim 
paralajmërues] 

 

 
 

“Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Jeta e kësaj 
bote është vetëm një pasuri (kënaqësi) mashtruese.” 1  

 

O nefsi im i mjerë i zhytur në pakujdesi, që e sheh këtë jetë si të 

ëmbël, që ke harruar botën e përtejme dhe që kërkon vetëm këtë botë! 

A e di ti se kujt i ngjason? Ti i ngjason një struci...  Ai e sheh gjahtarin, 

por nuk mund të fluturojë, kështu ai e fut kokën në rërë që të mos e 

shohë gjahtari duke e lënë trupin e tij të madh jashtë, të zbuluar e të 

hapur. Duke pandehur se gjahtari nuk e shikon, por ama ai e sheh. 

Vetëm sytë e strucit janë mbyllur në rërë dhe ai nuk mund ta shohë 

gjahtarin.  
 

O nefsi im! Shqyrtoje krahasimin e mëposhtëm dhe vështroje atë! 

Duke ngushtuar e kufizuar shikimin vetëm tek kjo dynja, kjo e transfor-

mon kënaqësinë e madhe në dhimbje pikëlluese.  

Për shembull: Ndodhen dy njerëz në këtë fshat (d.m.th. në Barla). 

Nëntëdhjetë e nëntë nga njëqind prej miqve dhe të dashurve të njërit 

prej atyre të dyve kanë shkuar në Stamboll, ku po bëjnë atje një jetë të 

bukur. Vetëm njëri ka mbetur këtu, edhe ai gjithashtu do të shkojë atje. 

Për këtë arsye ky njeri mallëngjehet shumë për Stam-bollin dhe 

mendon për të; ai dëshiron t’u bashkohet të dashurve të tij. Në qoftë se 

do t’i thuhej atij në ndonjë kohë që të shkonte atje, ai do të fluturonte 

nga gëzimi dhe do të shkonte me kënaqësi.  

                                                 
1 Kur’an, 3:185 
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Sa për njeriun e dytë, nëntëdhjetë e nëntë përqind të të dashurve të 

tij janë larguar për atje dhe ai mendon se disa prej tyre janë zhdukur 

dhe disa janë vendosur në vende ku ata as nuk shohin dhe as nuk 

shihen; ai përfytyron se ata janë larguar e janë futur në një mjerim të 

plotë. Kështu, ky njeri i mjerë kërkon të gjejë ngushëllim dhe dëshiron 

të zërë miqësi madje edhe sikur me një mik (udhëtar) të vetëm në vend 

të të gjithë atyre; me anë të atij, ai dëshiron të harrojë atë dhimbje 

pikëlluese të ndarjes.  

 

O nefsi im! Të gjithë të dashurit e tu, me në krye të dashurin e All-

llahut xh.sh. Muhammedin a.s.m. janë matanë varrit. Dhe një apo dy që 

kanë mbetur këtu, edhe ata gjithashtu do të udhëtojnë për atje. Prandaj 

mos u frikëso nga vdekja, duke e pritur me ankth varrin dhe duke 

kthyer e larguar kokën tënde. Por shikoje varrin trimërisht dhe dëgjo se 

çfarë kërkon ai, buzëqesh në fytyrën e vdekjes si një burrë dhe shiko 

çfarë dëshiron ajo! Ruhu! Mos ji i pavëmendshëm që t’i ngjasosh 

njeriut të dytë!  

 

O nefsi im! Mos thuaj se “Kohët kanë ndryshuar, se ky shekull ka 

ndryshuar dhe se njerëzit janë zhytur në këtë dynja dhe janë të dhënë e 

të marrosur pas kësaj jete, dhe se ata janë të dehur në luftën për mjetet 

e jetesës; sepse vdekja nuk ndryshon. Ndarja nuk trans-formohet në 

qëndrueshmëri dhe të bëhet e ndryshme. Pafuqia e njeriut dhe varfëria 

nuk ndryshohen por shtohen, udhëtimi i njeriut nuk ndërpritet por 

kalon e bëhet më i shpejtë.  

Dhe mos thuaj se “Unë jam si të gjithë njerëzit”, sepse çdokush të 

shoqëron ty veçse deri tek dera e varrit. Dhe ngushëllimi i të qënit së 

bashku me cilindo tjetër në fatkeqësi, nuk ka baza përtej varrit.  

Dhe mos e pandeh veten tënde se je i lirë dhe i pavarur, sepse në 

qoftë se do ta shikoje këtë bujtinë të dynjasë me syrin e urtësisë, ti nuk 

do të gjeje asgjë pa rregull e pa qëllim; atëherë si mund të mbetesh ti 

jashtë rregullit dhe të jesh pa qëllim? Madje edhe ngjarjet kozmike dhe 

ndodhitë e ngjashme me tërmetet nuk janë lodrat e rastësisë.  

Për shembull, ti sheh se rroba të qëndisura bukur, njëra mbi tjetrën 

dhe njëra brenda tjetrës, i vishen tokës prej llojeve të bimëve dhe 

kafshëve me rregullin më të madh. Ato janë stolisur e zbukuruar nga 

maja e kokës deri në fund të këmbëve me qëllime e shembuj urtësie. Ti 
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e di se toka rrotullohet dhe kthehet si një Mevlevi Ashik me rregull 

perfekt brenda qëllimeve më të larta, dhe ti e dëshmon vetë këtë. 

Atëherë, ashtu siç e botoi një ateist, si ata e supozojnë atë ngjarje të 

tokës të mbushur me vdekje, si tërmeti,
2
 i cili i ngjason shkujdesjes së 

tokës dhe heqjes qafe prej saj peshën e disa formave të 

pavëmendshmërisë të cilat ajo i dënon prej njerëzimit, dhe në mënyrë 

të veçantë prej besimtarëve, si mund të jetë ajo ngjarje e mbushur me 

vdekje pa qëllim e synim, ashtu siç e shpalli një ateist duke e 

imagjinuar atë thjesht si rastësi, duke bërë kështu një gabim të 

turpshëm dhe një padrejtësi të shëmtuar? Pasi ai ateist i bëri të gjithë 

pasuritë dhe shpirtërat që humbën të goditurit, të jenë pa shpërblim e të 

kenë shkuar për kot, duke i hedhur ata në një dëshpërim të tmerrshëm 

të pashpresë.      

Në të vërtetë,  ngjarje të tilla ndodhin me urdhrin e të Gjithurtit 

Mëshirëplotë dhe ato gjithmonë e transformojnë pasurinë e 

përkohshme të besimtarëve në një barasvlerë të lëmoshave dhe e bëjnë 

atë të  përhershme. Ato janë shlyerje për mëkatet që burojnë nga mos-

mirënjohja për mirësitë.  

Sigurisht do të vijë një ditë kur kjo tokë e nënshtruar do ta gjejë 

fytyrën e saj të shëmtuar dhe të mërzitshme për shkak se shirku, 

idhujtaria e veprave të njeriut e kanë njollosur e nxirë stolinë e saj dhe 

për shkak se mohimi e mosmirënjohja e kanë ndotur atë. Atëherë, ajo 

do ta fshijë faqen e saj me një tërmet të fuqishëm, nëpërmjet urdhrit të 

Krijuesit dhe do ta pastrojë atë, dhe po me urdhrin e All-llahut, ajo do 

t’i hedhë ata të cilët i përshkruan ortakë All-llahut në zjarrin e Ferrit; 

dhe do t’u thotë atyre që dhanë falënderime, “Ejani dhe hyni në 

Parajsë!” 

 

* * * 

                                                 
17 Kjo u shkrua në lidhje me tërmetin që ra në Izmir.  

 


