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[Nga Fjala e Njëzet e Gjashtë] 

 

FUNDI I ÇËSHTJES SË TRETË  

DHE ÇËSHTJA E KATËRT 
 

 

Në qoftë se ti thua: “Kaderi Hyjnor na ka lidhur kështu; ai na ka 

mohuar lirinë tonë. A nuk është besimi në të një peshë e rëndë dhe 

diçka e mërzitshme për zemrën dhe shpirtin, të cilët digjen për hapje që 

të bredhin të lirë?” 

Përgjigjja: Absolutisht jo!.. Kaderi ashtu siç nuk jep mërzitje, po 

ashtu ai jep një dritë e një gëzim që ngjallin një lehtësi të pafundme, 

rehati, shpirt e ushqim dhe që sigurojnë besim e siguri, sepse në qoftë 

se njeriu nuk beson në Kaderin Hyjnor, ai do të detyrohej të mbajë një 

peshë aq të madhe sa të dynjasë në shpatullat e shpirtit të tij të mjerë 

brenda një sfere të ngushtë, një pavarësie të përkohshme dhe një lirie të 

pjesshme, sepse njeriu është i lidhur me të gjithë universin. Ai ka 

qëllime e dëshira të pakufishme. Dhe meqenëse, fuqia e tij, dëshira dhe 

liria janë të pamjaftueshme për një të miliontën e këtyre kërkesave e 

qëllimeve, mund të kuptohet se sa e frikshme dhe e tmerrshme është 

pesha e dëshpërimit që ai vuan kur nuk beson në Kaderin Hyjnor. 

Kështu, besimi në Kaderin e hedh plotësisht atë peshë në anijen e 

kaderit Hyjnor dhe e lejon atë të shëtisë i lirë brenda plotësimeve të tij 

me një qetësi të plotë dhe me liri të plotë të shpirtit dhe të zemrës. Ky 

besim mohon vetëm  lirinë e pjesshme të nefsit urdhërues për të liga 

dhe shkatërron tiraninë e tij si të Faraonit, e thyen hyjninë e tij dhe 

vendos kufinj për lëvizjet e tij që kërkon të bredhë si të dojë. Besimi në 

Kaderin Hyjnor është aq i kënaqshëm e i këndshëm saqë nuk mund të 

përshkruhet . Ne do ta tregojmë këtë kënaqësi e lumturi me krahasimin 

e mëposhtëm.  

Dy njerëz udhëtuan për tek selia e pushtetit të një mbreti, dhe atje 

hynë në pallatin e tij privat, një vend i mbushur plotë gjëra të 

mahnitshme e të çuditshme. Njëri nga ata nuk e njohu mbretin dhe 

duke vënë duart mbi gjithçka e duke i vjedhur ato, deshi të banonte në 
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pallat. Por, administrimi dhe drejtimi i atij kopshti dhe i atij pallati, 

organizimi, menaxhimi dhe vënia në punë e makinerive të tij, dhënia e 

ushqimit për kafshë të çuditshme dhe marrja me punë të tjera të 

ngjashme si këto, i shkaktuan atij shqetësim të vazhdueshëm dhe e bënë 

atë të vuajë vështirësi e mundime, saqë ai kopsht si Parajsa u bë si Ferr 

për të. Ai ndiente dhimbje për gjithçka që nuk mund ta drejtonte. Ai e 

kaloi kohën e tij me ndjenja keqardhjeje e pikëllimi. Dhe, më në fund, 

si dënim, ky njeri i pasjellshëm e hajdut u flak në burg. Ndërsa personi 

i dytë e njohu mbretin dhe e konsideroi vetveten si mysafir të tij. Ai 

besoi se të gjitha punët në kopsht dhe në pallat ndodhën nëpërmjet 

rregullit të ligjit, dhe se gjithçka funksionon me lehtësi të plotë në 

përputhje me programin. Duke ia lënë vështirësitë dhe mundimet ligjit 

të mbretit, ai përfitoi një kënaqësi të plotë nga kënaqësitë e atij kopshti 

të lulëzuar si Parajsa, dhe duke u mbështetur në mëshirën e mbretit dhe 

në bukurinë e ligjeve të tij administrative, ai gjithçka e shikoi të ishte 

vërtetë e bukur, dhe jeta e tij kaloi me kënaqësi e lumturi të plotë. 

Atëhetë kuptoje misterin e thënies:   

“Ai që beson në kaderin Hyjnor, shpëton nga brenga.” 

 ÇËSHTJA E KATËRT   

Në qoftë se ti thua: “Në Çështjen e Parë ti provove se çdo gjë rreth 

Kaderit Hyjnor është e mirë dhe e bukur. Madje edhe e keqja që vjen 

nga ai, është e mirë dhe shëmtia që del prej tij, është e bukur. Por, 

fatkeqësitë dhe vuajtjet në këtë botë e refuzojnë këtë pohim?” 

Përgjigjja: O shpirti im dhe o shoku im që ndjen dhimbje të forta 

nga dhembshuria e madhe! Fakti se të gjitha virtytet dhe plotësimet 

kthehen tek ekzistenca, dhe qënia e mosekzistencës, themeli i të gjitha 

mosbindjeve, i fatkeqësive dhe i mangësive, është një provë se ekzis-

tenca është thjesht e mirë e pastër, ndërsa mosekzistenca është thjesht e 

keqe. Dhe meqenëse mosekzistenca është thjesht e keqe, atëherë rastet 

që, ose përfundojnë në mosekzistencë ose japin një aluzion të saj, 

gjithashtu e përmbajnë të keqen. Prandaj, jeta, drita më brilante e 

ekzistencës, duke u rrotulluar e duke u sjellë e përsjellë në rrethana të 

ndryshme, gjen forcë. Ajo futet në situata të ndryshme dhe pastrohet, 

ajo merr cilësi të shumta dhe prodhon rezultatet e dëshiruara, futet në 

shumë faza dhe shfaq në mënyrë të kuptueshme gjurmët dhe shenjat e 

Emrave të Dhuruesit të jetës. Kështu, për shkak të këtij fakti ndodhin 
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situata të ndryshme për krijesat e gjalla në formën e brengave, të 

fatkeqësive, vështirësive dhe të vuajtjeve me anë të të cilave përtërihen 

dritat e ekzistencës për jetën e tyre, largohen prej tyre errësirat e 

mosekzistencës, dhe jetët e tyre pastrohen, sepse ndalimi, pushimi, 

heshtja, dembelia, palëvizshmëria dhe pandryshueshmëria, që të gjitha, 

në cilësi dhe si rrethana, janë mosekzistencë. Madje edhe kënaqësia më 

e madhe pakësohet e bëhet asgjë nga pandryshueshmëria -monotonia.  

Shkurtazi: Meqenëse jeta tregon gjurmët dhe shenjat e Emrave më 

të Bukur Hyjnorë, atëherë gjithçka që i ndodh jetës është e mirë. Për 

shembull, një person shumë i pasur dhe shumë i talentuar i cili është 

mjeshtër në shumë zanate, për një orë dhe kundrejt një shpërblimi, i 

vesh një njeriu të mjerë një mantel të modeluar artistikisht të cilin e 

kishte bërë. Këtë mantel ai e kishte bërë me qëllim që ta bënte njeriun e 

mjerë të vepronte si një model ku të shfaqen veprat e artit të tij dhe 

pasuria e tij e vlefshme. Ai e punon mantelin që i është veshur njeriut, i 

jep atij forma të ndryshme dhe i bën modifikime. Dhe me qëllim që të 

shfaqë çdo larmi të artit të tij, ai e pret mantelin, e modifikon, e zgjat 

dhe e shkurton. Në qoftë se njeriu i mjerë që merr shpërblimin, do t’i 

thonte mjeshtrit të talentuar: “Ti po më jep shqetësim, duke më bërë 

mua njëherë të përkulem dhe njëherë tjetër të qëndroj drejt, duke e 

prerë e shkurtuar këtë mantel i cili më bën mua më të bukur, ti po më 

prish bukurinë time”, a do mund të justifikohej ai? A ka të drejë t’i 

thotë: “Ti po vepron mizorisht e padrejtësisht?” Kështu si Ai, Mjeshtri i 

Gjithëlavdishëm, Krijuesi i pashoq, e ndryshon brenda rrethanave të 

shumta mantelin e ekzistencës të cilin Ai ua vesh gjallesave, që është 

zbukuruar me shqisat dhe aftësitë e holla si sytë, veshët, mendja, zemra 

e të tjera, me qëllim që të tregojë kuptimet e  Emrave të Bukur të Tij. 

Ndodhen situata në formën e vuajtjes dhe të fatkeqësisë, rreze të 

mëshirës brenda shkreptimave të urtësisë dhe shembuj të hollë të 

bukurisë brenda atyre rrezeve të mëshirës, me qëllim që të shfaqë 

vendimet e disa Emrave të Bukur Hyjnore.  

 

* * * 
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PËRFUNDIM 
 

[Këto janë pesë paragrafe të cilat e heshtën nefsin urdhërues për të liga të 
Saidit të vjetër, atë nefs kryengritës, krenar, mburravec, mendjemadh dhe hipokrit 
dhe e detyruan të nënshtrohet. ] 

● Paragrafi i parë: Meqenëse gjërat ekzistojnë dhe janë plot art, 

sigurisht ato kanë një Autor krijues. Ashtu siç është provuar në mënyrë 

vendimtare në Fjalën e Njëzet e Dytë se, në qoftë se gjërat nuk i 

atribuohen të Vetmit  të pashoq, atëherë secila gjë do të bëhej aq e 

vështirë e problematike aq sa të gjitha gjërat. Ndërsa po qe se çdo gjë 

do t’i atribuohej Autorit të vetëm, atëherë të gjitha gjërat do të bëheshin 

aq të lehta sa lehtësia e një gjëje të vetme. Meqenëse Ai që krijoi tokën 

e qiejt është i Vetmi i pashoq, padyshim Ai Krijues i Gjithurtë dhe Ai 

Mjeshtër Absolut nuk do t’ua linte të tjerëve frutat e tokës e të qiejve 

dhe rezultatet e qëllimet e tyre, të cilat janë gjallesat, dhe të prishte  

punët e Tij. Dhe Ai nuk do t’ua dorëzonte duarve të të tjerëve të gjitha 

veprat e Tij të urta e t’i zhdukte duke i bërë ato të kota e të paqëllimta; 

Ai nuk do t’ua jepte falënderimet dhe adhurimin e tyre të tjerëve.  

● Paragrafi i dytë: O nefsi im mburravec! Ti i ngjason një hardhie 

rrushi. Mos u bëj krenar! Hardhia nuk i bashkangjit vetë bistakët e 

rrushit tek vetja, por dikush tjetër ia bashkangjiti asaj.  

● Paragrafi i tretë: O nefsi im hipokrit! Mos u mburr kot duke 

thënë: “Unë i kam shërbyer fesë”, sepse sipas kuptimit të hadithit: 

 “Zoti xh.sh. do ta forcojë këtë fe 

edhe nëpërmjet njerëzve mëkatarë.” (transmeton Buhariu). Kjo ishte  për 

shkak se nefsi yt ishte i papastër. Në të vërtetë, ti duhet ta njohësh 

nefsin tënd se është një person i tillë gjynahqar dhe se shërbimi yt për 

fenë dhe adhurimi janë veçse falënderime për mirësitë që të ka dhënë  

Zoti xh.sh.; ato janë funksioni i natyrës tënde, obligimi i krijimit tënd 

dhe rezultati i artit Hyjnor. Njihe këtë dhe shpëto nga kotësia e 

hipokrizia! 

● Paragrafi i katërt: Në qoftë se ti dëshiron njohjen e realitetit dhe 

urtësinë e vërtetë, fito njohjen e Zotit të Gjithëfuqishëm, sepse realitetet 
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e vërteta të të gjitha qënieve janë rrezet e Emrit të Zotit El Hakk “i 

Vërteti”, manifestimet e Emrave të Tij të Bukur dhe shfaqjet e 

Atributeve të Tij madhështore. Dije se realiteti i çdo gjëje, qoftë 

materiale ose shpirtërore, esenciale apo joesenciale, dhe realiteti i të 

gjitha qënieve njerëzore bazohet tek një dritë prej dritave të Emrave 

Hyjnorë dhe mbështetet mbi realitetin e saj. Ato nuk janë forma të 

parëndësishme pa realitet. Ne e përmendëm një diskutim të shkurtër, 

lidhur me këtë mister, tek fundi i Fjalës së Njëzetë. 

 O nefs! Në qoftë se digjesh nga malli për këtë botë dhe ikën nga 

vdekja, dije me siguri se ajo që ti e pandeh jetë, është vetëm se 

minuti në të cilin ti je. E gjithë koha para këtij minuti të tanishëm dhe 

gjërat e botës brenda asaj kohe janë të vdekura në minutin aktual. Dhe e 

gjithë koha e ardhshme pas minutit të tanishëm dhe gjithçka që ai 

përmban, është mosekzistuese në të dhe asgjë. Domethënë, jeta fizike 

mbi të cilën ti mbështetesh, është vetëm një minutë. Disa nga të diturit, 

thanë: Jeta është një e dhjeta e një minuti, ose më saktë, një çast 

kalimtar. Kështu, për shkak të këtij misteri, disa Evlija pohuan se, 

lidhur me dynjanë, kjo botë është mosekzistuese. Atëherë, meqenëse 

ajo është kështu, braktise jetën fizike të nefsit. Ngrihu tek niveli i jetës 

së zemrës, të shpirtit dhe të aftësive të brendshme; shiko se çfarë sfere 

të gjërë jete kanë ato. Për ato, e shkuara dhe e ardhmja, të cilat për ty 

janë të vdekura, janë të gjalla; ato janë ekzistuese e plotë jetë.  

O nefsi im!.. Ashtu si zemra ime, edhe ti gjithashtu vajto e kërko 

me të qara dhe thuaj:  

“Unë jam kalimtar, unë nuk dua dikë tjetër që është kalimtar.  

Unë jam i pafuqishëm; unë nuk dua dikë tjetër që është kështu.  

Unë ia kam nënshtruar shpirtin tim të Gjithëmëshirshmit;  

Unë nuk dua tjetërkënd.  

Unë dua dikë tjetër, por Ai duhet të jetë një mik i përjetshëm.  

Unë jam thjesht një grimcë, por unë dua një Diell të përhershëm.  

Unë nuk jam asgjë, megjithatë unë i dua të gjitha këto gjëra!” 

* * * 


