
294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Para njëzet e pesë vitesh në muajin e Ramazanit pas 

faljes së ikindisë në pasdite, unë po lexoja kompozimin me 

vargje të Emrave të Bukur Hyjnorë të Shejh Gejlanit (K.S., 

iu shenjtëroftë sekreti). Ndjeva një dëshirë për të shkruar 

një dua me Emrat  e Bukur; në atë kohë vetëm kjo u shkrua. 

Unë dëshiroja të shkruaja një lutje të ngjashme me të 

profesorit tim të shejntë, por për fat të keq, unë nuk pata 

aftësi ta shkruaja poezi dhe ajo mbeti e mangët. Megjithatë, 

lutja iu shtua Letrës Tridhjetë e Tre, e cila është në Fjalën e 

Tridhjetë e Tre që titullohet: “Trajtesa e Dritareve”. Për 

shkak të përshtatshmërisë së Stacionit të saj, ajo u përfshi 

këtu].  
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- Gjykatësi i urtë i çështjeve, ne jemi nën urdhërin e Tij; 

 Ai është Gjykatësi i drejtë, qiejt dhe toka janë të Tij.  

- Është Njohësi i sekreteve dhe i çështjeve të fshehura në sundimin e Tij; 

Ai është i Gjithëfuqishmi dhe Vetekzistuesi; Froni dhe toka janë të Tij. 

- Ai është Perceptuesi i Pikave të holla dhe i qëndisjeve në Artin e Tij,  

Është Krijuesi, i Dashuri, Bukuria dhe Madhështia janë të Tij.  

- Ai është I Gjithëlavdishmi i Vetëm, atributet e të Cilit reflektohen në 

pasqyrat, në Krijesat e Tij. 

Ai është Zoti, më i shenjti; fuqia dhe madhështia janë të Tij.  
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- Themeluesi i krijesave; ne formojmë qëndisjet e artit të Tij;  

Ai është i Përhershmi, i Përjetshmi; dominimi dhe përjetësia janë të Tij 

- Dhuruesi Gjithëbujar i mirësive; ne jemi karvani i mysafirëve të Tij; 

Ai është Furnizuesi, Mjaftuesi, lartësimi e lavdërimi janë të Tij.  

- Ai është Dhuruesi Hirplotë i dhuratave; ne jemi endjet e Njohjes së Tij; 

Ai është Krijuesi, Besëploti; Dhënia dhe Bujaria janë të Tij.  

- Ai është Dëgjuesi i ankesave dhe i duave në krijimin e Tij; 

Ai është Mëshirëploti, Shëruesi; falënderimet dhe lavdërimet janë të Tij.  

- Ai është Fajfalësi i gabimeve dhe i mëkateve për shërbëtorët e Tij; 

Ai është gjithnjë Fajfalës, i Gjithëmëshirshëm, fajfalja dhe pranimi janë 

të Tij.  

 

* * * 


