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FJALA E SHTATËMBËDHJETË 
 

  
 

Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.  

“Vërtetë që Ne e kemi bërë çfarë është në tokë si stoli për të, me qëllim që 
Ne të mund t‟i provojmë ata (njerëzit) se cilët prej tyre janë më të mirët në 
(drejtim e veprime). Dhe sigurisht që Ne do ta bëjmë gjithçka në të (tokë) dhé 
të thatë e të vdekur.”1 “Dhe jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër veçse lojë 
dhe zbavitje.”2 

[Kjo Fjalë përbëhet nga dy Stacione  të larta, dhe një shtojcë e shndritshme.] 

Krijuesi i Gjithëmëshirshëm, Furnizuesi Gjithëbujar, Autori i 

Gjithurtë e ka bërë këtë botë si një festival e ceremoni për botën e 

shpirtërave dhe për qëniet shpirtërore. Ai e zbukuron atë me mrekulli të 

mbishkrimeve të të gjitha Emrave të Tij. Dhe duke e veshur çdo shpirt 

të madh apo të vogël, të lartë apo të ulët  me një trup të përshtatshëm 

me të e duke e pajisur me shqisa të përshtatshme për të përfituar nga 

mirësitë e ndryshme të panumërta dhe nga gjërat e mira në festival, i 

dërgon ata përnjëherësh në shfaqje.  

Për më tepër, duke e ndarë në shekuj, vite, stinë e madje në ditë e në 

orë festivalin, i cili është tej mase i shtrirë për sa i përket kohës dhe 

                                                 
1 Kur‟an,  18:7-8 
2 Kur‟an, 6: 32 
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hapësirës, Ai e bëri çdo shekull, çdo vit, çdo stinë dhe në një aspekt çdo 

ditë e pjesë dite, një festival të lartë në formën  e një parade për secilin 

grup të qënieve me shpirt dhe të çdo specie të bimëve; e sidomos faqen 

e tokës në pranverë e në verë e cila është  një mori festivalesh, njëri pas 

tjetrit për grupet e qënieve shumë të vogëla. Madje ai festival tërhoqi 

vëmendjen dhe shikimet e qënieve shpirt-ërore, të engjëjve dhe të 

banorëve të qiejve që janë në nivelet e larta të botës dhe formon një 

vend aq të ndritshëm studimi e shqyrtimi për ata që mendojnë, saqë 

mendja është e pafuqishme ta përshkruajë atë.  

Por, atëherë në faqen e treguesve të Emrave Hyjnorë, “Er-

Rahman” dhe “El-Muhji”, “i Gjithëmëshirshmi e Jetëdhënësi.” Në 

këtë gosti Hyjnore e në këtë festival Hyjnor, Emrat “El-Kahhar” dhe 

“El Mu’mit”, “Nënshtrues dhe Shkaktues i vdekjes”, shfaqen me 

ndarjen dhe vdekjen. Kjo ndoshta në dukje nuk i përshtatet 

gjithëpërfshirjes së mëshirës Hyjnore që përshkruhet në 

 “Dhe Mëshira ime përfshin gjithçka.”3  

Në realitet gjenden disa aspekte në të cilat mëshira Hyjnore 

përshtatet. Le të përmendim një aspekt të saj:  

Pasi çdo grup nga qëniet të ketë plotësuar radhën e vet në paradë 

dhe pasi të jenë arritur rezultatet e synuara nga parada, Krijuesi 

Gjithëbujar e Gjithëmëshirues i bën shumicën e atyre gru-peve të 

neveriten e të mërziten nga dynjaja në një mënyrë të mëshirshme dhe u 

jep atyre dëshirën për pushim dhe dëshirën për të emigruar në një botë 

tjetër. Ai i zgjon shpirtërat në kohën kur ato shkarkohen nga detyrat e 

jetës, duke u ngjallë dëshirën e prirjen për atdheun e tyre origjinal. Zoti 

xh.sh. ashtu siç i jep një ushtari të thjeshtë, i cili vritet për hir të detyrës, 

rangun e martirizimit, i jep deles e cila therret për kurban, një trup të 

përjetshëm në botën tjetër, e shpërblen atë duke e bërë një kafshë 

transportuese, si Buraku, për pronarin e tij në urën e Siratit...  

Po ashtu, nuk është e pamundur që i Gjithëmëshirshmi t‟u japë 

gjallesave shpirtërore dhe kafshëve një shpërblim shpirtëror në pëputhje 

me aftësitë e tyre dhe një pagë nga thesaret e pashtershme të Mëshirës, 

pasi ato u torturuan e u shkatërruan në zbatimin e detyrave të natyrshme 

Hyjnore duke iu bindur urdhëresave Hyjnore e që vuajtën vështirësitë 

                                                 
3 Kur‟an, 7: 156 
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më të mëdha. Dhe kjo ndodh me qëllim që të mos vuajnë shumë 

dhimbje kur ata të lënë dynjanë, por të jenë të kënaqur.  

 “Askush nuk e di të panjohurën përveç All-

llahut.”  

Sa për njeriun, i cili është krijesa më e nderuar e gjallesave 

shpirtërore dhe që do të përfitojë më shumë se të tjerët në këtë festival, 

si nga sasia ashtu edhe nga cilësia, atij i jepet nëpërmjet mëshirës 

Hyjnore një gjendje dëshire shpirtërore e cila ia bën të mërzitshme këtë 

botë dhe kërkon të kalojë në Ahiret, ndonëse ai është shumë i lidhur e i 

marrosur pas dynjasë. Njeriu, humaniteti i të cilit nuk është mbytur në 

çudhëzim, përfiton nga kjo gjendje shpirtërore dhe largohet me qetësinë 

e zemrës. Ne do të shpjegojmë, si shembull, pesë nga aspektet që të 

çojnë në këtë gjendje shpirtërore.  

● Aspekti i parë. Krijuesi i Gjithëlavdishëm i shfaq njeriut me 

ardhjen e kohës së  pleqërisë vulën e zhdukjes dhe kuptimin e hidhur të 

gjërave tërheqëse e të bukura kalimtare të kësaj dynjaje. Pleqëria e bën 

njeriun të largohet e të ftohet nga kjo botë dhe të kërkojë diçka të 

qëndrueshme në vend të së përkohshmes.  

● Aspekti i dytë: Meqenëse nëntëdhjetë e nëntë përqind e të 

dashurve të njeriut me të cilët është i lidhur, e kanë lënë këtë botë e janë 

vendosur në një tjetër, përmes nxitësit të asaj dashurie të pastër, i 

dhurohet njeriut një dëshirë për vendin ku kanë shkuar të dashurit e tij 

dhe e bën atë ta takojë vdekjen dhe exhelin me gëzim.  

● Aspekti i tretë: Zoti xh.sh. e bën njeriun të kuptojë me anë të disa 

gjërave dobësinë dhe pafuqinë e tij të pafund dhe duke e bërë atë të 

kuptojë se sa të rënda janë peshat e jetës dhe përgjegjësitë e të jetuarit. 

Si rrjedhojë, lind tek ai një dëshirë për të pushuar dhe një mallëngjim i 

sinqertë për të shkuar në një botë tjetër.  

● Aspekti i katërt: Zoti xh.sh. i tregon njeriut besimtar, nëpërmjet 

dritës së besimit se vdekja nuk është zhdukje, por një ndryshim banese, 

se varri nuk është gryka e një pusi të zi e të thellë, por një derë e botëve 

të mbushura me dritë, se dynjaja me të gjithë shkëlqimin e saj është si 

një burg në krahasim me botën e përtejme. Nuk ka dyshim se dalja nga 

burgu i dynjasë dhe shpëtimi nga ngush-tësia e saj për në kopshtin e 

Xhenneteve të Ahiretit, kalimi nga turb-ullirat shqetësuese të jetës 
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materiale për në botën e rehatisë dhe të qetësisë ku shpirtërat fluturojnë, 

dhe ikja nga zhurmat e mërzitshme të krijesave për të shkuar në praninë 

e të Gjithëmëshirshmit, sigurisht është një udhëtim për t‟u dëshiruar me 

një mijë jetë flijuese. Në të vërtetë ajo është një lumturi.  

● Aspekti i pestë: Zoti xh.sh. duke bërë të njohur natyrën e kësaj 

bote, nëpërmjet njohjes dhe dritës së realitetit në Kur‟an, Ai i bën ata që 

i kushtojnë vëmendje Kur‟anit të kuptojnë se dashuria dhe lidhja me 

këtë botë është e pakuptim. Me fjalë të tjera, Ai thotë dhe provon për 

njeriun si më poshtë vijon: 

“Dynjaja është një libër  i të Vetmit të Përhershëm; shkronjat 

dhe fjalët e Tij nuk tregojnë vetveten, por tregojnë esencën, atributet 

dhe Emrat e Shpikësit të tyre. Meqenëse kjo është kështu,                                                                                                                                                                                                                                

merr kuptimet dhe lëri mbishkrimet e largohu!.. 

Bota, gjithashtu, është një tokë e lërueshme për botën tjetër. 

Atëherë, mbill e mblidh prodhimet dhe ruaji ato! Flaki tutje mbetu-rinat 

e tyre të përkohshme, mos u jep rëndësi!.. 

Ajo është gjithashtu një koleksion pasqyrash që vijnë e largohen 

njëra pas tjetrës. Prandaj njihe atë të Vetmin, i Cili shfaqet në to, shiko 

dritat e Tij, kupto treguesit e Emrave të Tij në to dhe duaje atë të Vetëm 

që ato pasqyra tregojnë, Dhe këputi lidhjet e tua me copat e qelqit, fati i 

të cilave është zhdukja dhe thyerja!..  

Ajo gjithashtu është një vend i lëvizshëm tregtie. Prandaj bëje 

tregtinë tënde dhe eja! Mos shko pas karvaneve që ikin nga ti e nuk të 

vlerësojnë, dhe mos e mërzit veten për asgjë dhe mos u lodh!..    

Gjithashtu, ajo është një shëtitore e përkohshme. Prandaj shikoje 

atë me një shikim të marrjes së mësimeve prej saj dhe sdudioje me 

vëmendje, jo fytyrën e saj të jashtme të shëmtuar, por fytyrën  e saj të 

bukur e të fshehur e cila orientohet tek i Vetmi Hirplot i Përjetshëm!..  

Bëj një shëtitje të këndshme e të dobishme dhe pastaj kthehu. Mos qaj e 

mos ji i mërzitur si një fëmijë i marrë kur skenat që tregojnë ato pamje 

të holla dhe ato bukuri, zhduken.  

Ajo gjithashtu është një bujtinë për ty. Prandaj, ha e pi brenda 

sferës së lejuar nga Pronari Gjithëbuar që e bëri, si dhe jep falën-derime. 

Puno e vepro brenda sferës së ligjeve të Tij. Atëherë, lëre atë pa u 

kthyer prapa dhe shko. Mos ndërhyj me zell të tepruar duke mos 
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shprehur asgjë. Mos e shqetëso veten tënde pa qenë nevoja për gjëra që 

do të ndahen prej teje e që nuk të sjellin dobi. Mos e mbyt veten në 

çështje kalimtare që të braktisin!..” Duke treguar të fshehtat e fytyrës së 

botës së brendshme me fakte të qarta si këto, Zoti xh.sh. ia lehtëson 

shumë njeriut largimin nga kjo botë, madje e bën të dëshirueshme për 

ata që janë të vetëdijshëm dhe tregon se ndodhet një shenjë mëshire në 

çdo gjë dhe në çdo aspekt të saj. Për më tepër, Kur‟ani tregon edhe 

aspekte të tjera të veçanta, përveç këtyre  “Pesë aspekteve”.  

Ah! Medet! Për njeriun që nuk ka pjesë nga këto pesë aspekte! 

 

* * *  
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NJË LUTJE  

E CILA MË ERDHI NË MENDJE NË PERSISHT 

 

 
 

[E shkrova këtë lutje ashtu siç më erdhi në zemër, në gjuhën 

persiane. Ajo në fillim u përfshi në veprën time të publikuar, 

“Hubab”] 
 

 

O Krijuesi im! Nga pakujdesia duke mos u mbështetur tek Ti, por në 

fuqinë time dhe në dëshirën time, unë hodha një sy mbi “gjashtë 

aspektet” duke kërkuar një ilaç për dertet e mia. Por sa keq! unë nuk 

munda të gjej ilaç për to... Atëherë m‟u tha në kuptim: “A nuk janë të 

mjaftueshme dertet  e tua si derman për ty?” 

 

Në të vërtetë, në pakujdesi unë e shikova kohën e shkuar në të 

djathtën time për të gjetur në të ngushëllim, por unë pashë se e djeshmja 

u shfaq në formën e varrit të babait tim, dhe koha e shkuar si një varr i 

madh i stërgjyshërve të mi. Kjo më  mbushi me frikë në vend të 

ngushëllimit. 
4
   

 

Atëherë unë shikova tek e ardhmja në të majtën. Unë nuk munda të 

gjej ilaç as tek ajo. Por e nesërmja m‟u shfaq në formën e varrit tim dhe 

e armdhmja si një varr i madh i bashkëkohësve të mi dhe i brezave të 

                                                 
4 Besimi e tregon atë varr të madh të tmerrshëm se është një takim familjar e i ndritshëm dhe 

një bashkim i të dashurve. (Autori) 
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ardhshëm; ajo nuk më dha ndjenjën e familjaritetit e të ngushëllimit, por 

të frikës. 
5
 

 

Meqenëse as një e mirë nuk u shfaq as nga ana e majtë, unë shikova 

te dita e tanishme dhe e pashë se ajo i ngjasonte një arkivoli që po 

mbante xhenazen e trupit tim të sfilitur e të plagosur rëndë .
6
  

 

Kështu, unë nuk munda të gjej ilaç as edhe nga ky aspekt, atëherë 

unë ngrita kokën time dhe shikova tek maja e pemës së jetës sime. Unë 

pashë se fruti i tij i veçantë ishte kufoma ime; ajo po më shikonte nga 

maja e pemës.
7
  

 

I dëshpëruar edhe nga  ky aspekt gjithashtu, unë e ula kokën time. 

Unë sodita dhe pashë se pluhuri i kockave të mia nën këmbë ishte 

përzier me dheun e krijimit tim të parë. Ky aspekt nuk ka asnjë ilaç, por 

ua shtoi më shumë dhimbjen sëmundjeve të mia. 
8
  

 

Unë e largova shikimin tim edhe nga ai drejtim duke e kthyer 

fytyrën time prapa. Unë pashë se një dynja e përkohshme e pathe-meltë 

po rrokullisej e largohej në luginat e asgjësë dhe në errësirat e 

                                                 
5 Por besimi dhe qetësia që sjell ai, e treguan atë varr të madh të tmerrshëm se është një ftesë 

e të Gjithëmëshirshmit për tek palllatet e këndshëm të lumturisë.  
6 Por besimi e tregoi atë arkivol si një vend tregtie dhe si një bujtinë gostie të shndritshme.  
7 Por besimi e tregoi frutin e pemës jo kufomë, por një ikje e lirim i shpirtit tim të destinuar 

për përjetësi nga foleja e tij e vjetër me qëllim që të udhëtojë përmes yjeve.  
8 Ndërsa besimi e tregoi atë pluhur se ishte dera e mëshirës dhe një perde përpara sallonit të 

Parajsës.  
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mosekzistencës. Ai nuk ishte balsam për sëmundjet e mia, por shtoi 

helmin e tmerrit dhe të frikës. 
9
  

 

Kështu, meqenëse unë nuk munda të gjej asnjë të mirë edhe nga ai 

aspekt, unë ktheva menjëherë shikimin tim përpara meje, nga ana 

ballore, Unë pashë se dera e varrit qëndronte e hapur në fund të rrugës 

sime, dhe matanë asaj nga larg u shfaq rruga që të çonte në përjetësi. 
10

  

 

Kështu, nga këto gjashtë aspekte unë nuk gjeta asnjë ngushëllim e 

qetësim, por ndjeva vetëm tmerr e frikë nga ato. Dhe përveç aftësisë së 

pjesshme të dëshirës, unë nuk kisha asgjë në dorën time me qëllim që të 

përballesha me to e të veproja në fytyrën time. 
11

 

 

Ndërsa ajo fuqi e zgjedhjes e cila është arma e njeriut, është e 

pafuqishme e shkurtër dhe e mangët, ajo nuk mund të krijojë, dhe 

përveç fitimit, ajo nuk mund të bëjë asgjë. 
12

 

 

Sepse ajo fuqi e zgjedhjes, vullneti i lirë, nuk ka fuqi të depërtojë tek 

e shkuara, as të penetrojë tek e ardhmja. Prandaj ajo është fare e 

                                                 
9 Por imani e tregoi atë dynja, duke u rrokullisur në errësira, se janë veçse mesazhe të 

Krijuesit të përjetshëm dhe faqet e skalitjeve Hyjnore, të cilat duke pas plotësuar detyrat e tyre 

dhe duke pas shprehur kuptimet e tyre, kanë lënë rezultatet e tyre në ekzistencë në vendin e tyre.  
10 Por besimi e bëri atë derë varri një portë për tek bota e dritës, dhe e bëri atë rrugë një 

rrugë për tek lumturia e përjetshme; kështu imani u bë një balsam për të gjitha sëmundjet e mia 

dhe një ilaç.  
11 Besimi më jep një dokument për t‟u mbështetur në një fuqi të pafund absolute në vend të 

fuqisë së zgjedhjes, apo të vullnetit të lirë; madje imani është vetë ai dokument.  
12 Besimi e bën atë fuqi të zgjedhjes, të mjaftueshme për çdo gjë, meqë e përdor atë në rrugë 

të Zotit xh.sh. Si një ushtar kur e përdor fuqinë e tij të vogël në llogari të shtetit, ai mund të 

kryejë vepra mijëra herë më të mëdha se sa fuqia e tij.  
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padobishme si për shpresat e mia të së ardhmes, po  ashtu edhe për 

dhimbjet e mia të së shkuarës. 
13

  

 

Arena e aftësisë së dëshirës (zgjedhjes) është koha e shkurtër e 

tanishme dhe është një çast kalimtar.  

 

  

Kështu, pavarësisht të gjitha nevojave të mia dhe dobësisë, të 

varfërisë dhe pafuqisë, dhe gjendjes sime të mjeruar për shkak të 

anktheve dhe frikësimeve që burojnë nga këto gjashtë aspekte, sigurisht 

në natyrën time janë përfshirë shpresat e shtrira për në përjetësi dhe 

dëshirat për përjetësi janë shkruar qart në faqen e qënies sime nga Pena 

e Fuqisë.  

 

Në të vërtetë, çfarëdo që ka në botë, shembuj të saj ndodhen në 

qënien time. Unë jam i lidhur me të gjitha ato dëshira e shpresa, madje 

unë punoj për tek ato dhe unë shtyhem që të punoj për to.  

 

Sfera e nevojës është aq e madhe dhe e shtrirë, aq sa shtrihet 

shikimi.  

 

                                                 
13 Por imani i merr frerat e asaj fuqie të zgjedhjes nga dora e trupit shtazor dhe ia dorëzon 

ato zemrës dhe shpirtit, prandaj mund të penetrojë tek e shkuara dhe tek e ardhmja, sepse sfera e 

jetës së zemrës dhe e shpirtit është e gjërë.  
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Në fakt, kudo që shkon imagjinata, gjer atje shtrihet edhe sfera e 

nevojës. Atëherë edhe atje gjithashtu është nevoja. Madje çfarëdo që 

nuk është në dorën e njeriut, ajo është brenda nevojës. Atë që ai nuk e 

ka, është në nevojë të saj. Dhe ajo që ai nuk e ka në dorë, është e 

pafund.  

 

Ndërsa shtrirja e fuqisë së tij është aq e ngushtë dhe e shkurtër, aq sa 

arrin krahu i tij.  

 

Kjo do të thotë se varfëria ime dhe nevoja ime janë aq të shumta sa 

gjithë bota.  

 

Ndërsa kapitali im është diçka e vogël si një grimcë e pandashme.   

 

Atëherë, çfarë është aftësia e vullnetit të lirë që vlen sa dy qindarka 

në krahasim me nevojat që shtrihen sa bota dhe vetëm do të mund të 

fitoheshin me miliardat e lirave? Ato nevoja nuk mund të blihen me atë 

çmim fare të ulët, dhe nuk mund të fitohen nga ai. Padyshim që njeriu 

duhet të kërkojë një zgjidhje tjetër.  

 

Dhe zgjidhja është kjo: Ai duhet t‟i dalë para asaj fuqie zgjedhjeje 

(vullnetit të lirë) dhe t‟ia lërë çështjet vullnetit Hyjnor, të heqë dorë nga 

fuqia e vetes së tij dhe nga forca dhe të kërkojë strehim tek forca dhe 

fuqia e Zotit të Gjithëfuqishëm, kështu të kapet fort pas realitetit të 

besimit dhe të mbështetjes tek Ai.  

“O Krijuesi im! Meqenëse rruga për të shpëtuar është kjo, unë 

heq dorë nga ajo fuqi e zgjedhjes, dhe po e braktis egoizmin në 

rrugën Tënde...  
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Që përkujdesja jote ta marrë dorën time me mëshirë ndaj 

pafuqisë dhe dobësisë sime, që të jetë mëshira Jote pika e  

mbështetjes sime, dhembshuri ndaj varfërisë sime dhe nevojave  

dhe që ta hapë për mua derën e saj.” 

 

Po, kushdo që gjen detin e pafund të mëshirës, sigurisht nuk 

mbështetet në vullnetin e tij dhe në zgjedhjen, e cila është si një mirazh 

shumë i vogël. Ai nuk do ta braktiste atë Mëshirë dhe të përdorte 

zgjedhjen e tij.  

 

       Oh medet!.. Ne kemi qenë të mashtruar. Ne e supozuam 

jetën e kësaj bote të jetë e vazhdueshme dhe kështu kemi humbur 

gjithçka. Po, kjo jetë kalimtare është veçse një gjumë; ajo kalon si 

një ëndërr. Kjo jetë e pastabilizuar gjithashtu fluturon si era dhe 

largohet.  

 

Njeriu arrogant, i cili mbështetet tek vetja, dhe supozon se ai do të 

jetojë përgjithmonë, është i dënuar për zhdukje. Ai kalon shpejt. Bota 

gjithashtu, e cila është shtëpia e njeriut, bie në errësirën e 

mosekzistencës. Shpresat nuk zgjasin, ndërsa dhimbjet qëndrojnë në 

shpirt.  
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Meqenëse realiteti është ky, eja, o nefsi im i mjerë, që 

mallëngjehesh, që e dëshiron jetën, qe je i dashuruar pas dynjasë dhe i 

sprovuar me shpresa e dhimbje të pafundme! Zgjohu dhe eja në vete! A 

nuk e shikon se xixëllonja, e cila mbështetet tek drita tepër e vocërr e 

saj, qëndron nëpër errësirat e pafundme të natës: Ndërsa meqenëse nuk 

mbështetet tek vetvetja, bleta mjaltëse gjen dritën e ditës, shikon të 

gjitha shoqet e saja, lulet, të zbukuruara me dritën e diellit. Po kështu, 

në qoftë se ti mbështetesh tek vetja jote, tek qënia jote dhe tek egoizmi 

yt, ti do të ishe si xixëllonja.  

Ndërsa në qoftë se ti do ta sakrifikoje qënien tënde kalimtare në 

rrugën e Krijuesit i Cili ta dha ty atë, do të bëheshe si bleta dhe ti do 

gjeje një dritë ekzistence të pafundme. Sakrifikoje pra veten tënde, 

sepse qënia jote të është dhënë ty si amanet dhe si diçka në ruajtje.  

 

Për më tepër, ajo është prona e Tij dhe është Ai i Cili ta dhuroi. 

Kështu mos e përçmo, sakrifikoje atë me qëllim që të bëhet e 

përjetshme, sepse mohimi i mohimit është një pohim. Domethënë, në 

qoftë se mosqënia nuk ekziston, atëherë ajo ekziston. Në qoftë se 

mosqënia mohohet, ekzistenca vjen në qënie.  

 

Krijuesi Gjithëbujar e blen vetë pronën e Tij nga ti dhe të jep në 

shkëmbim një çmim të lartë si parajsa. Gjithashtu, Ai e ruan për ty atë 

pasuri dhe e ngre çmimin e saj, dhe e rrit vlerën e saj. Dhe Ai do të ta 

kthejë ty atë në formën më të plotë e më të përjetshme. Dhe kështu, o 

nefsi im! Mos prit. Bëje këtë tregti e cila është fitimprurëse në pesë 

drejtime, që të shpëtosh nga pesë humbje; bëj befas një përfitim të 

pesëfisht.  

* * * 
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Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.  

“Por kur ylli perëndoi, ai tha: “Unë nuk i dua ata që perëndojnë.”14  

Vërseti,  „Unë nuk i dua ata që perëndojnë‟, i cili u 

shpreh nga Ibrahimi a.s. dhe që shpall kalimin e universit dhe vdekjen, 

më bëri mua të qajë.  

 

“Sytë e zemrës sime qanë nga veprat e All-llahut dhe derdhën pika të 
hidhura loti për to.”  

Dhe ashtu siç qanë sytë e zemrës sime, çdo pikë loti ishte shumë e 

hidhur, ajo i bëri edhe të tjerët të qajnë, ashtu sikur të qante vetë. Dhe 

pikat e lotit janë rreshtat e mëposhtëm në persishte.  

 

Kështu, ato lotë janë një lloj komentimi i Fjalës së mikut të të 

Gjithëmëshirshmit dhe i profetit të Tij të urtë, ashtu siç e përmban 

vërseti Kur‟anor, “Unë nuk i dua ata që perëndojnë.”  

 

                                                 
14 Kur‟an, 6: 76 
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Një i dashur që fshihet nëpërmjet perëndimit nuk është i bukur! 

Sepse ata që dënohen për zhdukje nuk mund të jenë vërtetë të 

bukur, ata nuk duhen dhe nuk duhet të duhen me zemër, pasi 

zemra e cila u krijua për dashuri të përjetshme dhe që është 

pasqyra që reflekton dritat e të Përjetshmit të vetëm, nuk e do 

zhdukjen.  

 

Një i dëshiruar i cili dënohet të humbasë me perëndime; një i tillë 

nuk është i denjë të lidhet zemra me të, as mendja nuk do të 

preokupohej për të. Ai nuk mund të jetë pikë referimi për punët dhe 

shpresat. Ai nuk mund të jetë objekti i denjë për të të ardhur keq e të 

shprehësh dëshpërim e hidhërim.  

 

Atëherë pse zemra duhet ta dashurojë, ta vlerësojë apo ta adhurojë 

atë? Një i synuar i cili humbet në jetëshkurtësi, unë nuk e dua, sepse unë 

jam i përkohshëm, unë nuk dua dikënd që është kështu. Çfarë do të 

bëja? 

 

Një i adhuruar  i cili varroset në zhdukje! Unë nuk do t‟i thërras atij, 

unë nuk do të kërkoj strehim tek ai, sepse unë jam pafundësisht nevojtar 

dhe i pafuqishëm, sepse ai që është i pafuqishëm nuk mund të gjejë 

ilaçe për sëmundjet e mia të mëdha. Ai nuk ka mundësi të shpërndajë 

balsam mbi plagët e mia të përjetshme. Si do të mundej dikush, i cili 

nuk mund ta shpëtojë veten e tij nga zhdukja, të jetë një objekt 

adhurimi? 

 

Po, në të vërtetë, mendja e cila është e munduar dhe e pushtuar me 

gjëra të jashtme, bërtet me dëshpërim të pashpresë sa herë që sheh 

zhdukjet e gjërave të cilat ajo i dashuron marrëzisht në këtë univers të 
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trazuar dhe shpirti, i cili kërkon një të dashur të përjetshëm, lëshon 

britmën:  “Unë nuk i dua ato që perëndojnë”  

 

Jo, Unë nuk dua ndarje... Jo, unë nuk e duroj ndarjen... Takimet që 

ndiqen nga ndarja janë të dhimbshme.  

 

Këto takime të turbulluara me zhdukje të menjëhershme nuk janë të 

denja për t‟u dashur me mall. Sepse ashtu si zhdukja e kënaqësisë që 

është dhimbje, po ashtu duke imagjinuar zhdukjen e kënaqësisë është 

gjithashtu dhimbje. Veprat e të gjithë të dashuruarve metaforikë, 

domethënë, veprat e poezisë mbi dashurinë, të gjitha janë të qara e 

dhimbje që burojnë nga të imagjinuarit e kësaj zhdukje. Në qoftë se ti 

do ta shtrëngoje e detyroje shpirtin e të gjitha veprave të poezisë, nga 

secila do të vërshonin këto britma hidhëruse.  

 

 Kështu, është për shkak të dhimbjes dhe të vuajtjeve të atyre 

takimeve  të njollosura me zhdukjet e atyre të dashurave metaforike 

pikëlluese, që zemra ime qan e bërtet përmes qarjes si Ibrahimi a.s. 

 “Unë nuk i dua ata që perëndojnë.”  

 

Në qoftë se dëshiron qëndrueshmëri në këtë botë kalimtare, mësoje 

se: qëndrueshmëria vjen nga përkohshmëria. Gjej përkoh-shmëri lidhur 

me nefsin urdhërues për të liga, që ti të mund të jesh i qëndrueshëm.  

 

Zhvishe veten tënde nga moralet e këqia, që janë bazat e adhurimit 

të kësaj bote. Ji i përkohshëm! Sakrifikoji të mirat e tua dhe pasuritë në 
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rrugën e të Dashurit të vërtetë. Shiko përfundimet e qënieve të cilat 

tregojnë mosekzistencë! Sepse rruga që të çon në qëndrueshmëri në këtë 

botë fillon nga përkohshmëritë.  

 

Mendja njerëzore, e cila zhytet në shkaqe, habitet tek turbullirat e 

zhdukjes së dynjasë dhe vajton me dëshpërim të pashpresë, ndërsa 

ndërgjegjja, e cila dëshiron ekzistencën e vërtetë, e këput lidhjen me të 

dashurat metaforike dhe me qëniet e përkohshme nëpërmjet të vajtuarit 

si Ibrahimi a.s.  Unë nuk i dua ata që perëndojnë dhe e 

lidh vetveten me Ekzistuesin e Vërtetë dhe të Dashurin e Përhershëm.  

 

O nefsi im injorant! Dije se bota dhe qëniet e saj, sigurisht janë të 

përkohshme, por ti mund të gjesh dy rrugë, që të çojnë në 

qëndrueshmëri, tek çdo gjë kalimtare dhe  mund të shikosh dy 

shkreptima e dy mistere nga dritat e Bukurisë së të Dashurit të 

Përjetshëm, me kusht që, nëse do të mundeshe të kaloje formën 

kalimtare dhe të tejkaloje limitet e nefsit tënd...  

 

Po, dhurata shihet brenda mirësisë dhe favori i Mëshirëplotit ndjehet 

e merret brenda saj. Në qoftë se kalon nga mirësia tek dhurata, ti do të 

gjesh Dhuruesin. Gjithashtu, çdo vepër nga veprat e të Vetmit të 

Përjetshëm është një mesazh që bën të njohur Emrat e Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm. Në qoftë se ti mund të kalosh nga skalitjet e jashtme 

për tek kuptimet e brendshme, ti ke gjetur një rrugë për tek i Vetmi i 

njohur nëpërmjet Emrave të Bukur të Tij. Meqenëse ti mund ta gjesh 

thelbin, esencën e këtyre qënieve kalimtare, kapu pas kuptimit. Atëherë, 

ti pa keqardhje do t‟i flakje tutje lëvozhgat e tyre të pakuptimta dhe anët 

e jashtme në rrymën e përkohshmërisë.  
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   Po, në të vërtetë, nuk ka ndonjë vepër në ekzistencë veçse është 

një fjalë e mishëruar që shpjegon kuptime të shumta, madje ajo kërkon 

të lexohen shumica e Emrave të Krijuesit të saj madhështor. Meqenëse 

këto krijesa janë Fjalët e fuqisë Hyjnore, dhe fjalët e tyre të mishëruara, 

atëherë lexoji ato, o nefsi im! Shqyrtoji kuptimet e tyre dhe ruaji ato në 

thellësinë e zemrës. Dhe pa frikë, flaki fjalët pa kuptim në erërat e 

përkohshmërisë. Mos e shqetëso veten duke shkuar pas tyre, duke e 

preokupuar veten tënde në mënyrë të panevojshme!  

 

Meqenëse zinxhiri i mendimit të mendjes për gjërat e jashtme të 

kësaj dynjaje, e cila adhuron anët e jashtme, dhe kapitali i së cilës 

përbëhet nga njohja e jashtme e gjërave, gjë e cila të çon në asgjë e në 

mosekzistencë, ajo qan me dëshpërim të pashpresë në habinë e saj dhe 

në zhgënjimin. Ajo kërkon një rrugë të vërtetë që të çon tek realiteti.  

Meqenëse shpirti hoqi dorë nga „ata që perëndojnë’ dhe nga të 

përkohshmet dhe zemra i ka braktisur të dashurat metaforike, dhe 

ndërgjegjja gjithashtu e ka larguar fytyrën e saj nga qëniet  e 

përkohshme, 

edhe ti gjithashtu, o nefsi im i mjerë! Kërko ndihmën e 

 “Unë nuk i dua ata që perëndojnë”, ashtu si Ibrahimi 

a.s. dhe shpëto!  

 

  Shiko sa mirë e shpreh atë Mevlana Xhami, natyra e të cilit ishte 

gatuar me dashurinë Hyjnore dhe i cili ishte dehur me kupën e 

dashurisë, me qëllim që t‟i orientojë fytyrat nga shumësia për tek 

Njësia, shiko sa bukur ka thënë:
15

 

                                                 
15

 Vetëm ky rresht është fjala e Mevlana Xhamit.  Domethënë: 
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1-Dëshiro vetëm Njërin; përveç Tij të tjerët nuk janë të denjë për t‟i 

dëshiruar. 

2-Thirr vetëm Njërin; të tjerët nuk do të vijnë për të të ndihmuar.  

3-Kërko vetëm Njërin; të tjerët nuk janë të denjë për t‟u kërkuar.  

4-Shiko vetëm njërin; të tjerët nuk shikohen gjithmonë; ata e 

fshehin vetveten prapa perdes së përkohshmërisë.  

5-Njih vetëm Njërin; ajo që nuk të çon tek njohja e Tij, nuk  ka dobi 

nga prapa.  

6-Fol vetëm Njërin; fjalët që nuk lidhen me Të, mund të 

konsiderohen të pakuptimta.  

 

 Po, Xhami, ti fole krejtësisht të vërtetën. I Dashuri i vërtetë,  i 

Kërkuari i vërtetë, i Dëshiruari i vërtetë dhe i Adhuruari i vërtetë është 

vetëm Ai... 

 

Sepse duke i ngjasuar një rrethi të madh për përmendjen e Emrave 

Hyjnorë, kjo botë, së bashku me qëniet e saj, me gjuhët e tyre të 

ndryshme dhe me këngët e shumëllojshme, deklaron:  

“Nuk ka zot tjetër përveç Atij”, së bashku ato dëshmojnë Unitetin 

Hyjnor. Dhe duke shëruar me të plagën e shkaktuar nga 

 unë nuk i dua ata që perëndojnë, sikur thotë: Ejani tek 

i Dashuri i përjetshëm, dhe largoni duart tuaja nga të gjithë të dashurat 

metaforike të përkohshme.  

*   *   * 

 

 


