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PARATHËNIE 3 

PARATHËNIE 

Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, 

Mëshiruesit! 

Falënderimi i qoftë All-llahut xh.sh. për Para-

lajmërimin që ua ka dërguar robërve të Tij dhe me të 

i ka inkurajuar muslimanët e devotshëm për ibadet! 

Bekimi qoftë mbi të Parin e fesë së pastër e kënaqë-

sia (e All-llahut) mbi familjen e tij, as‟habët e tij dhe 

familjet e tyre si dhe mbi ata që i pasojnë në të mirë 

dhe mbi dijetarët e Ummetit në të gjitha kohët! 

Ky libër ngërthen në vete shumë gjëra të mira dhe 

të dobishme, e dhashtë All-llahu që të përfitojmë nga 

këto! 
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Këshilla e parë  

 

All-llahu i Lartmadhërishëm ka thënë
1
: "O njeri! 

                                         
1
 Para çdo hadithi kudsij gjenden fjalët paraprake, të 

cilat ne, në përkthim i kemi anashkaluar, meqë nënkuptohen 
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Habitem me atë njeri, i cili është i bindur se do të 

vdesë, sesi mund të dëfrehet! Habitem me atë njeri, i 

cili është i bindur se do të japë llogari, sesi mund të 

mbledhë (tubojë) pasuri! Habitem me atë njeri, i cili 

është i bindur se do të vendoset në varr, sesi mund të 

qeshë! Habitem me atë njeri, i cili është i bindur për 

ahiretin, sesi mund të pushojë! Habitem me atë njeri, 

i cili është i bindur për këtë botë dhe për zhdukjen e 

saj,e si atëherë mund të gjejë prehje në të! Habitem 

me atë njeri, i cili është i njohur për nga gjuha (në të 

folur) e është xhahil (i paditur) në zemër! Habitem 

me atë njeri, i cili pastrohet me ujë, e zemrën e ka të 

papastër! Habitem me atë njeri, të cilin e kanë 

kapluar mëkatet (mangësitë) e njerëzve të tjerë, e 

është i pakujdesshëm kundrejt të metave (mangë-

sive) të veta, ose me atë i cili e di se është i 

mbikëqyrur nga All-llahu, e së këndejmi është i 

padëgjueshëm ndaj Tij, ose me atë i cili e di se do të 

vdesë vetëm, do të hyjë na varr vetëm, dhe vetë do të 

japë llogari, sesi mund të shoqërohet me njerëzit! 

Nuk ka Zot tjetër përveç Meje, të Njëmendshëm, e 

Muhamedi është robi Im dhe i Dërguari Im! " 

                                                                                   
vetvetiu. 
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Këshilla e dytë 
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"Dëshmoj me Veten Time se nuk ka Zot tjetër 

përveç Meje dhe se nuk kam shok! Muhamedi është 

robi Im dhe i Dërguari Im! Ai që nuk është i kënaqur 

me përcaktimin Tim dhe nuk është i durueshëm për 

sprovimin Tim, është i pakënaqur me dhuntitë e Mia 

dhe nuk kënaqet me atë që jap Unë, le ta adhurojë 

ndonjë sundues tjetër pos Meje! Ai që gdhinë i 

pikëlluar për shkak të dunjallëkut, ai sikur të ketë 

gdhirë i hidhëruar në Mua! Ai që ankohet në 

mynxyrat, ai ankohet në Mua! Kush hyn tek ndonjë i 

pasur e i bindet atij për shkak pasurisë së tij, ai e ka 

humbur një të tretën e besimit të vet! Kush e godet 

fytyrën e vet për shkak të ndonjë të vdekuri, ai sikur 

ta ketë marrë një shtizë e të dojë të sulet në Mua! Ai 

që e thyen një degë në ndonjë var, sikur me dorë të 

vet ta ketë thyer derën e Kab‟es Sime! Ai që nuk 

kujdeset se nga cila derë do të hajë (ushqehet), as 

All-llahu nuk do të kujdeset se nga cila derë e 

Xhehennemit do ta futë (në Zjarr)! Ai i cili nuk e 

rritë (zmadhon) besimin e vet, ai është në humbje, e 

kush është në humbje ma mirë e ka të vdesë! Ai që 

vepron në bazë të asaj që e di, All-llahu do t‟ia 

mësojë atë që nuk e di! Ai që ka shpresa të mëdha, 

veprën nuk e ka të sinqertë! "
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Këshilla e tretë 

 

"O njeri! Ji i kënaqur me atë që ke, do të jeshë 

më i pasuri! Shmangiu zilisë do të jeshë më i rehat-

shmi! Largohu nga harami, do ta ruash besimin tënd! 

Kush e braktisë shpifjen, (delendisjen), do t‟i shpre-

het dashuria Ime! Kush ruhet nga njerëzit, do të 

shpëtojë nga ata! Kush e zvogëlon të folurit, mendja 

i përmbushet! Kush është i kënaqur me pak, ai 
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mbështetet tek All-llahu! O njeri! Ti nuk je duke 

vepruar sipas asaj që e di, e pse atëherë kërkon atë që 

nuk e di!? Po punon për këtë botë sikur nuk do të 

vdesësh nesër dhe grumbullon pasuri sikur do të 

jetosh përgjithmonë! O dunjallëk! Shkurtohu për atë 

që është i pangopshëm me ty, gjako (lakmo) për atë 

që s‟çan kokën për ty, e bëhu i ëmbël për ata që të 

shikojnë! "
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Këshilla e katërt 
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"Kush gdhin i pikëlluar për shkak të dunjallëkut, 

ai do të largohet nga All-llahu, në dunjallëk do të 

ketë vetëm vuajtje, e në ahiret përpjekje të kota! 

All-llahu do t‟ia rëndojë (ngarkojë) zemrën me 

brenga, të cilat kurrë nuk do të pushojnë, me punë, të 

cilat kurrë nuk do të ndërpriten, me varfëri, e cila 

kurrë nuk do të anulohet dhe me shpresa, të cilat 

kurrë nuk do të zhdavariten! O njeri! Për çdo ditë të 

pakësohet nga jeto jote, e ti nuk çan kokën për këtë, 

për çdo ditë të vjen nafaka, e t‟i sërish je mosmirë-

njohës! Nëse të pakësohet, je i pakënaqur, nëse të 

shumohet je i pangopshëm! O njeri! Për çdo ditë të 

vjen nafaka nga Unë, e për çdo natë nga ti Mua më 

vijnë engjëjt me veprat e tua të shëmtuara! Po ushqe-

hesh me furnizimin Tim, e nuk Më je mirënjohës! Ti 

më thërret, e Unë të përgjigjem! Të mirat e Mia të 

zbresin ty, e Mua më vijnë të këqijat e tua! E, sa 

Sundimtar i mirë që jam Unë ndaj teje, e sa rob i keq 

që je ti ndaj Meje! Ti harron atë që të jap Unë, e Unë 

po i mbuloj turpet e tua! Unë turpërohem prej teje, e 

ti nuk turpërohesh prej Meje! Mua më harron, e 

tjetrin kujton (mendon)! Ki frikë nga njerëzit dhe 

pezmi i tyre, e ji i sigurt nga Unë dhe pezmi Im! "
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Këshilla e pestë 
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"O njeri! Mos u bëj prej atyre të cilët zvogëlojnë 

vështirësitë, e e zgjasin shpresën, e as prej atyre të 

cilët e shpresojnë ahiretin pa kurrfarë veprash, të 

cilët flasin me fjalët e të devotshmëve, e veprojnë 

me vepra të hipokritëve! Nëse u jepet, nuk janë të 

kënaqur, e nëse u cungohet, nuk janë të durueshëm! 

Urdhërojnë të bëhen vepra të mira, e vetë nuk i bëjnë 

dot, ndalojnë ato të këqijat, e vetë nuk pushojnë së 

bëri! I duan bamirësit, e vetë nuk janë prej tyre, i 

urrejnë hipokritët, ndërsa vetë janë të tillë, flasin atë 

që nuk punojnë, e punojnë atë për çka nuk janë të 

urdhëruar, kërkojnë nga të tjerët, e vetë nuk i 

zbatojnë detyrimet! O njeri! Nuk kalon dot as një 

ditë e vetme e që Toka të të mos drejtohet me këto 

fjalë: „O njeri! Po ecë nëpër mua, e pastaj do të 

shtrihesh në mua, po ha nga unë, e pastaj ty do të të 

hanë krimbat në mua! O njeri! Unë jam Shtëpia e 

vetmisë, dhe Shtëpia e marrjes në pyetje, dhe 

Shtëpia e izolimit dhe e errësirës, dhe Shtëpia e 

gjarpërinjve dhe i akrepave (sfurkthëve), andaj mos 

më rrëno, por më ndërto!‟"



Vërejtje dhe këshilla 15 

 

Këshilla e gjashtë 

 

"O njerëz! Nuk ju kam krijuar për tu forcuar me 

shumësinë tuaj, as për tu shoqëruar me ju për shkak 

të vetmisë Sime, as për tu ndihmuar me fuqinë tuaj, e 

as për të prokuruar ndonjë dobi nga ju ose për të 

shmangur ndonjë mynxyrë, por ju kam krijuar që të 

Më robëroheni gjatë, që të Më falënderoni shumë
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dhe që të Më madhëroni edhe në mëngjes edhe në 

mbrëmje! O Njerëz! Sikur të ishit bashkuar të gjithë 

ju dhe xhinët, të rinjtë dhe pleqtë, të lirët dhe robërit, 

për t‟Mu bindur Mua, kjo nuk do ta zmadhonte as 

për një thërrmijë pushtetin Tim! Kush përpiqet 

(mundohet), ai përpiqet për dobi të vetë, e All-llahu, 

me të vërtetë, është i pavarur nga njerëzit! O njeri! 

Ashtu siç e trazon (shqetëson) ti dikënd, ashtu do të 

jeshë edhe ti i trazuar, dhe si të sillesh ti ndaj dikujt, 

ashtu do të sillen edhe të tjerët ndaj teje! "
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Këshilla e shtatë 

 

"O njerëz! O shërbëtorë të dinarit dhe të 

dërhemit! Unë ato i kam krijuar për ju që, me 

ndihmën e tyre, të ushqeheni me furnizimin Tim, që 

të visheni me rrobat e Mia, dhe për të Më madhëruar 

dhe adhuruar. Ju keni pranuar (pëlqyer) Librin Tim, 
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e pastaj atë e keni hedhur pas shpine, e dinarin dhe 

dërhemin i keni marrë dhe i keni vendosur mbi të 

gjitha! I keni ngritur shtëpitë tuaja, ndërsa shtëpitë e 

Mia i keni poshtëruar! Ju nuk jeni njerëz të shquar, e 

as njerëz të lirë, porse vetëm robër të parasë. 

Tubimet tuaja janë sikurse varret e gëlqerosura, me 

pamje të jashtme të bukur, por me brendi të 

papëlqyeshme! Po e përmirësoni gjendjen mes 

njerëzve, duke u shprehur dashuri me fjalë të ëmbla 

dhe duke u sjellë bukur me ta, porse po largoheni 

nga ngurtësia e zemrave tuaja dhe nga hallet/ 

gjendjet tuaja të urryera! O njeri! Vepro sinqerisht 

dhe më lut Mua, se Unë, me të vërtetë, do të të 

dhuroj më shumë sesa Më lusin lutësit e Mi! "
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Këshilla e tetë 

 

"O njerëz! Unë nuk ju kam krijuar juve ngase 

m‟u ka tekur, e as kot për së koti (pa ndonjë shkak a 

arsye të rëndësishme), e as që jam i pakujdesshëm 

kundrejt asaj çfarë bëni ju! Unë jam i informuar mirë 

për të gjitha! Nuk do të arrini dot atë që dëshironi 

nga Unë, përveç me durim kundrejt asaj që e urreni 

për hir të kënaqësisë Time! Më lehtë e keni të jeni të 

durueshëm në të bindur ndaj Meje, sesa në të pabin
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dur ndaj Meje! Më lehtë e keni të braktisni mëkatin 

sesa të arsyetoheni nga vapa e Xhehennemit! Më 

lehtë për ju është vuajtja e dunjasë sesa vuajtja e 

ahiretit! Ju të gjithë jeni në lajthitje, përveç atyre që i 

udhëzoj Unë! Të gjithë jeni mëkatarë, përveç atyre 

që i mbroj Unë! Për mëkatet tuaja kërkoni ndjesë 

nga Unë, se do t‟ju mëshiroj! Mos fshihni sekretet 

tuaja nga Ai, për të Cilit sekretet tuaja nuk janë të 

panjohura! "
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Këshilla e nëntë 

 

"O bijtë e Ademit! Mos i mallkoni krijesat, që të 

mos ju kthehet juve ky mallkim! O bijtë e Ademit! 

Qiejt qëndrojnë pa shtylla
2
 në njërin nga emra e Mi,  

                                         
2
 Në suren Er-Rad, ajeti 2 qëndron: "All-llahu është Ai 

që qiejt, që i shihni ju, i ka ngritur pa shtylla, e ka 

mbizotëruar Arshin, dhe ka nënshtruar Diellin dhe Hënën. 

Të gjitha këto rrotullohen për kohë të caktuar. Ai drejton të 

gjitha dhe i shpjegon argumentet, për t’u bindur ju që (me 
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e zemrat tuaja nuk janë të qëndrueshme kundrejt një 

mijë vërejtjeve nga Libri Im! O njerëz! Ashtu siç 

guri nuk zbutet në ujë, ashtu edhe në zemrat tuaja të 

vrazhdta nuk ndikojnë këshillat! O bijtë e Ademit! 

Si mund të dëshmoni se jeni robërit e All-llahut, e 

pastaj bëni gabime ndaj Tij? Si është e mundur që të 

pohoni se vdekja është e vërtetë, e së këndejmi jeni 

mospërfillës ndaj saj? Ju flisni me gojët tuaja për atë 

që nuk keni kurrfarë njohurie, dhe këtë e konsideroni 

si të parëndësishme, porse tek All-llahu kjo është 

shumë e madhe!
3
 

                                                                                   
siguri) do të takoheni me Zotin tuaj." Në ajetin 10 të sures 

Lukman qëndron: "(Ai) ka krijuar qiejt që i shihni ju pa 

shtylla…" 
3
 Marrë nga ajeti 15 i sures En-Nur: "Atëherë kur atë 

(shpifjen) e përcillnit me gjuhët tuaja dhe flisnit me gojët 

tuaja atë për të cilën nuk kishit kurrfarë dijenie, ju këtë e 

merrnit për cikërrimë, por tek All-llahu — kjo është 

(çështje) shumë e madhe. " 
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Këshilla e dhjetë 

 

"O njerëz, ju ka ardhur juve nga Zoti juaj mësimi 

dhe ilaçi për atë që keni në kraharorët tuaj. Përse i 

bëni mirësi vetëm atij që ju ka bërë juve mirësi, 

përse i mirëmbani lidhjet vetëm me atë që i mirë-

mban me ju, flisni vetëm me atë që flet me ju, e 

ushqeni vetëm atë që ju ushqen juve, i shprehni 

respekt vetëm atij që ju respekton edhe juve? Ju nuk 
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keni përparësi kundrejt njëri-tjetrit! Ndërsa besim-

tarë janë vetëm ata të cilët e besojnë All-llahun dhe 

të Dërguarin e Tij, dhe të cilët i bëjnë mirësi edhe 

atyre që u bëjnë dëm (ndonjë të keqe), dhe të cilët 

mirëmbajnë lidhjet edhe me ata që i ndërprejnë këto, 

dhe të cilët u falin edhe atyre që u kanë bërë 

padrejtësi, dhe të cilët kanë besim edhe tek ata që i 

kanë tradhtuar, dhe të cilët flasin edhe me ata që u 

shmangen, dhe të cilët u shprehin respekt edhe atyre 

që i përçmojnë! Unë, me të vërtetë, jam i informuar 

mirë për ju! "
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Këshilla e njëmbëdhjetë 

 

"O njerëz! Dunjallëku është vendbanimi i atij që 

vendbanim nuk ka dhe pasuria e atij që pasuri nuk 

ka! Këtë e tubon ai që mend nuk ka dhe i gëzohet 

asaj ai që nuk di të kuptojë! Për të lakmon ai i cili 

mbështetje nuk ka, ndërsa kënaqësitë (ëmbëlsitë) e 

saj i kërkon vetëm ai që nuk mund dot të perceptojë
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drejtë! Ai i cili dëshiron begati të paqëndrueshme 

dhe jetën kaluese, ai ndaj vetes bën dhunim, gabon 

ndaj Zotit të vet, harron ahiretin, e dunjallëku e 

mashtron atë! I këtilli bën mëkate të hapta e të 

fshehta: '…Se, me të vërtetë, ata që kanë bërë 

mëkate, do të ndëshkohen për atë që kanë 

gabuar.'
4
 O bijtë e Ademit, le të jem Unë gjithnjë në 

mendimet tuaja, me Mua bëni tregti
5
, punoni dhe 

garoni në fitimet tuaja, ngase tek Unë ekzistojnë 

(gjëra) që sytë nuk i kanë parë, veshët nuk i kanë 

dëgjuar dhe që zemra e njeriut as që mund t‟i 

paramendoj dot!
6
 Thesaret e Mia as nuk shteren as 

nuk pakësohen! Unë jam Ai që shpërblen fisnikë-

risht dhe me bollëk! "

                                         
4
 El-En'am, 120. 

5
 All-llahu xh.sh. në ajetin 29 të sures Fatir thotë: 

"Padyshim, ata që e lexojnë Librin e All-llahut dhe kryejnë 

namazin, dhe haptazi e fshehurazi japin nga ajo me çka i 

kemi furnizuar Ne, shpresojnë shpërblimin që nuk do të 

humbasë assesi" 
6

 Këtë hadis-kudsij e shënon Buhariu në kaptinat: 

"Teuhid", 35; "Bed'u'l-halk", 8; "Tefsiri i sures 32", 1. 

Muslimi në kaptinat: "Imani", hadithi 313; "Xhenneti", 

hadithet 2, 3, 4, 5. Tirmidhiu në kaptinat: "Xhenneti", 15, 

"Tefsiri i sures 32", 3, "Tefsiri i sures 65", 1. Ibn Maxhe në 

kaptinën "Zuhd", 39. Darimiu në kaptinën: "Ri-kak", 98, 105. 

Ahmed b. Hanbeli: 2/313, 438, 466, 495. 
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Këshilla e dymbëdhjetë 
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"O bijtë e Israilit, kujtoni të mirat e Mia që jua 

kam dhënë dhe përmbushni premtimin që Ma keni 

dhënë - edhe Unë do ta përmbush atë që jua kam 

dhënë (premtimin) dhe frikësohuni vetëm nga 

Unë."
7
 Ashtu siç nuk mund të përudhet dikush pa 

udhërrëfyes, po kështu nuk mund ta gjeni rrugën për 

në Xhennet përpos me vepra të mira! Ashtu siç nuk 

mund të fitohet pasuria përpos me përpjekje të 

mëdha, po kështu edhe në Xhennet nuk mund të hyni 

dot përpos me sabër dhe me ibadet ndaj Meje! 

Afrohuni All-llahut me nafile! Kërkoni kënaqësinë 

Time duke i kënaqur të varfrit! Kërkoni mëshirën 

time duke u shoqëruar me njerëz të ditur, ngase 

mëshira ime për asnjë çast nuk ndahet (largohet) prej 

tyre! I Lartmadhërishmi ka thënë: "O Musa! Më 

dëgjo se çfarë të them! Atë i cili kapardiset 

(krenohet) para të varfërve, Ditën e Gjykimit do ta 

ringjall atë si një farëz të vogël! Ndërsa atij që 

kundrejt tyre sillet me përulësi, do t'ia rris famën 

(namin) edhe në dunjallëk edhe në ahiret! Kush 

zbulon (e bën të njohur botërisht) ndonjë fshehtësi të 

të varfrit, Unë Ditën e Gjykimit do t‟ia zbuloj 

fshehtësinë e tij! Kush e poshtëron ndonjë të varfër, 

ai më ka shpallur Mua luftë! Kush më beson Mua, 

melekët do ta përshëndesin (me selam) edhe në 

dunjallëk edhe në ahiret! "

                                         
7
 El-Bekare, 40. 
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Këshilla e trembëdhjetë 

 

"O njeri! Sa e sa kandila i ka shuar era (fryma) e 

epshit! Sa të devotshëm ekzistojnë që i ka shkatë-

rruar mendjemadhësia (vetëpëlqimi)! Sa e sat të pa-

sur (pasanikë) i ka shkatërruar pasuria e tyre, e sa e 

sa varfanjakë i ka shkatërruar varfëria e tyre! Sa e sa 

njerëz të shëndoshë i ka shkatërruar shëndeti i tyre! 



30 Ebu Hamid Muhammed el-Gazali 

Sa e sa të ditur (dijetarë) i ka shkatërruar dituria, e të 

paditur (injorantë) mosdija e tyre! Sikur të mos 

ekzistonin të moshuar që bëjnë ruku, të rinj që sillen 

me përulësi, fëmijë që thithin gji dhe kafshët në 

kullota – qiellin mbi ju do ta shndërroja në hekur, 

tokën në shkretëtirë, e pluhurin në hi! Nuk do t‟ju 

dërgoja as një pikë shiu, e as që toka do t‟i mbinte 

farërat, por mbi ju do ta derdhja dënimin! 
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Këshilla e katërmbëdhjetë 

 

"O bijtë e Ademit! Më kërkoni aq sa ju duhem, 

jini të padëgjueshëm ndaj meje aq sa mund ta duroni 

Zjarrin! Mos u mbështetni dot në shtyrjen e çastit të 

vdekjes (exhelit), në fatin që keni dhe në mëkatet që 

i fshihni, ngase: 'Gjithçka shkatërrohet – përpos 

Fytyrës së Tij! Atij i takon gjykimi dhe tek Ai do të 

ktheheni ju! '"
8

                                         
8
 El-Kasas, 88. Në suren Er-Rahman i Lartmadhërishmi 

thotë: "Çdo gjë që gjendet në Tokë është e kalueshme (do të 

shkatërrohet), *dhe mbetet vetëm Fytyra e Zotit tënd, të 

Madhërishmit dhe Bujarit!" (26, 27). 
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Këshilla e pesëmbëdhjetë 

 

"O bijtë e Ademit! Nëse e keni në rregull 

besimin tuaj dhe trupin tuaj, në rregull do t‟i keni 

edhe veprat tuaja dhe trupin tuaj! E, nëse nuk e keni 

në rregull besimin tuaj, të parregullta do të jenë edhe 

veprat tuaja dhe trupi juaj! Mos u bëni porsi kandili,
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i cili vetveten e djeg, e të tjerëve u bën dritë! Flakni 

(nxirrni jashtë) nga zemra juaj dashurinë ndaj 

dunjallëkut, meqë Unë kurrë nuk i bashkoj në një 

zemër dashurinë edhe ndaj dunjallëkut edhe ndaj 

Meje! Jini të kujdesshëm ndaj vetes suaj gjatë tubi-

mit (grumbullimit) të riskut, ngase risku është ndarë 

(caktuar) kurse lakmuesi është i privuar e koprraci i 

poshtëruar, ndërsa dhuntia është e pakalueshme, të 

pyeturit e tepruar është fatkeqësi, e çasti i vdekjes 

(do të vijë) dhe e vërteta janë të njohura! Frika nga 

Allahu paraqet kulmin e mençurisë, kënaqësia është 

pasuria më e madhe, ndërsa devotshmëria është 

furnizimi më i mirë!
9
 Më e dobishmja që mund të 

hyjë në zemër është besimi i patundshëm (jekin), e 

më e mira që ju është dhënë është shëndeti! "

                                         
9

 Në suren El-Bekare, ajeti 197 qëndron: "…e 

furnizimi më i mirë është devotshmëria! Prandaj, Ma kini 

frikën, or mendarë!" 
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Këshilla e gjashtëmbëdhjetë 
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"O besimtarë, përse flisni atë që nuk e 

punoni?"
10

 Sa e sa gjëra që i flisni, e së këndejmi i 

nuk i përfillni ato! Sa e sa gjëra i ndaloni, e vetë nuk 

nguroni nga ato! Sa e sa gjëra i urdhëroni, e vetë nuk 

i zbatoni ato! Sa shumë gjëra grumbulloni e nuk i 

hani! Sa e sa vështirësi nga dita në ditë dhe nga viti 

në vit i prolongoni, e, atëherë, çfarë prisni? A mos 

vallë ju jeni të liruar nga vdekja? Ose ndofta keni 

garanci nga Zjarri? Apo mos ju janë garantuar 

kopshtet e Xhennetit? A mos vallë mes jush dhe 

Rrahmanit ju është garantuar mëshira? Begatia ju ka 

bërë juve fodull, bamirësia ju ka shkatërruar, ndërsa 

kundrejt dunjallëkut ju ka mashtruar shpresa! Mos 

t‟ju robërojnë shëndeti dhe siguria, ngase ditët tuaja 

janë të caktuara dhe jeta e kufizuar. Përgatitni për 

vete të mirat që kanë mbetur në duart tuaja! O njeri! 

Ti je duke shkuar përballë veprave tuaja! Që kur ke 

dalë nga barku i nënës tënde për çdo ditë je duke u 

shembur (flashkur) dhe për çdo dit po i afrohesh 

varrit, gjithnjë derisa nuk hyn në të! O njerëz! 

                                         
10

 Es-Saff, 2. 
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Shembulli juaj në dunjallëk është sikurse mushko-

nja, kurdoherë që të bie në mjaltë, ngjitet për të! Mos 

jini sikurse druri, i cili për shkak tjetrit, vetveten e 

djeg me zjarr!"
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Këshilla e shtatëmbëdhjetë 
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"O njeri! Vepro ashtu siç të kam urdhëruar dhe 

shmangiu asaj që ta kam ndaluar – do të bëj që të 

jeshë gjallë përgjithmonë! Unë jam i Amshueshmi, i 

Gjalli, Ai i Cili nuk vdes kurrë, e kur t‟i them diçkaje 

'Bëhu' – ajo bëhet!
11

 O njeri! Nëse të folmen e ke të 

ëmbël, e veprat e shëmtuara, atëherë je udhëheqës i 

hipokritëve, e, nëse pamjen e jashtme e ke të bukur, 

e brendinë të neveritshme, atëherë ke dështuar (je 

gremisur)! Të këtillët tentojnë ta mashtrojnë 

All-llahun, e All-llahu do t‟i ndëshkojë ata: ―…edhe 

pse, duke mos e vërejtur këtë, e mashtrojnë 

vetveten.‖
12

 O njeri! Në Xhennet do të hyjë vetëm ai 

që i nënshtrohet Madhërisë Sime, kush më kujton 

gjatë ditës dhe kush, për hir Timin, braktis epshin. 

Unë i jap strehë vetmitarit, siguri varfanjakut, i qeras 

bonjakët – duke vepruar ndaj tyre si baba i mëshir-

shëm, kurse ndaj të vejave sikundër burrë i ndje-

shëm! Kushdo që i ka këto veti, kur të Më thërrasë, 

do t‟i përgjigjem atij, e kur të Më lutet për diçka, do 

t‟ia jap atë! "

                                         
11

 Në suren En-Nahël, 40 i Lartmadhërishmi thotë: 

"Nëse dëshirojmë të bëhet diçka, Ne — vetëm i themi asaj: 

'Bëhu!' dhe ajo bëhet. " 
12

 El-Bekare, 9. 
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Këshilla tetëmbëdhjetë! 
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"O njeri! Si t‟i ankohesh dikujt kundër Meje, kur 

nuk ekziston askush që t‟i ankohesh kundër Meje? 

Deri kur më do të Më harrosh, e Unë, për këtë shkak, 

nuk do të të përgjigjem? Deri kur më do të jeshë 

mosmirënjohës ndaj Mej, e Unë nuk jam zullumqar 

(tiran) kundrejt robërve të Mi?
13

 Deri kur do t‟i 

mohosh dhuntitë e Mia? Deri kur do të jeshë 

mospërfillës ndaj Librit Tim? Unë nuk të të kam 

ngarkuar me atë që nuk mund ta durosh! Deri kur do 

t‟Më shmangesh e t‟Më mohosh, e pos Meje, ju Zot 

tjetër nuk keni? Kur të sëmureni cili – përpos Meje – 

do t‟ju shërojë?
14

 Ju ankoheni në Mua dhe urdhrat e 

mi i përbuzni, e Unë jam Ai që jua dërgon shiun, dhe 

ju sërish thoni: „Shiu na ka rënë për shkak të këtij a 

atij ylli!‟
15

 A mos vallë Mua më mohoni e në yje  

                                         
13

 "…dhe Unë nuk jam zullumqar i robërve të Mi. " 

(Kaf, 29.) 
14

 "E kur të sëmurem, Ai më shëron." (Esh-Shu‟ara‟, 

80) 
15

 Zejd b. Halid Xhuhemi transmeton: "I Dërguari i 

All-llahut s.a.v.s. e fali namazin e sabahut me ne në 

Hudejbije, pas shiut që kishte rënë atë natë. Kur e kreu 

namazin, iu kthye njerëzve dhe tha: „A e dini ju se çfarë thotë 

Zoti juaj?‟ „All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë këtë! – u 

përgjigjën ata. Atëherë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. tha: 

„Robërit e Mi kanë gëdhirë si besimtarë dhe si jobesimtarë. 

Kush thotë: „Shiu na ka rënë me mëshirën e All-llahut‟, ai 

beson në Mua dhe mohon fuqinë e yjeve, e, ai që thotë: „Shiu 

na ka rënë duke iu falënderuar këtij a atij ylli‟, ai nuk beson 

në Mua dhe beson në yje.‟" 
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besoni, e Unë jam që jua dërgoj me masë mëshirën 

Time! Dhe kur t‟ju vijë furnizim i mjaftueshëm për 

tri ditë, ju thoni: „Ne jemi në bela e jo në të mirë‟, 

duku mohuar kështu dhuntinë Time! Kush 

kundërshton të japë zekatin nga pasuria e vet, ai e ka 

mospërfillur Librin Tim, e kush e di se kur është 

koha e namazit, e nuk e kryen atë, ai është i 

pakujdesshëm ndaj Meje! "

                                                                                   
Hadithin e transmeton Muslimi, “Iman” – 125; Buhariu, 

“Istiska” – 28; Ahmedi, 4/117; Ebu Davudi, “Tib” – 22; 

Nesa‟iu, “Istiska” – 16. 

Nesa‟iu e transmeton edhe me një rivajet nga Ebu 

Hurejre, i cili është më i shkurtër se i Zejd b. Halidit, me këtë 

tekst: "I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: „All-llahu i 

Lartmadhërishëm ka thënë: „Nuk u kam dërguar robërve të 

Mi dhuntinë (shiun), e që dikush prej tyre të mos gëdhijë si 

jobesimtarë, duke thënë: „Shiu na ka rënë për shkak të këtij a 

atij ylli‟" 

Hadithin e shënon edhe Imam Ahmedi, 1/89, 108, 131. 

Tirmidhiu në kaptinën “Komentimi i sures El-Uaki‟a“, 

shënon transmetimin nga Aliu r.a. se i Dërguari i All-llahut 

s.a.v.s. e ka cituar ajetin: ―Dhe, në vend të falënderimit që 

keni furnizimin tuaj, ju, në të vërtetë, edhe e mohoni këtë‖, 

dhe ka thënë: “Shiu na ka rënë për shkak të këtij a atij ylli?!‟" 
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Këshilla e nëntëmbëdhjetë 
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"O njeri! Ji i durueshëm dhe i bindur, do ta rris 

autoritetin tënd! M‟u falëndero Mua, do të jap edhe 

më shumë! Kërko nga Unë falje, do të të fal, e kur 

më drejtohesh do të të përgjigjem! Kërko ndjesë nga 

Unë për mëkatet, do të të fal, do ta pranojë pendi-

min! Kërko nga Unë, do të të dhuroj! Jep sadaka, do 

t‟i jap bereket furnizimit tënd! Ruaj lidhjet farefis-

nore, do ta shtoj jetën! Kërko nga unë të mira në 

shëndet të vijueshëm, siguri në vetmi, sinqeritet në 

zellshmëri, devotshmëri gjatë mynxyrave dhe begati 

në kënaqësi! O njeri! Si mund të jeshë i ngopur, e të 

gjakosh për ibadet? Si mund të jeshë njëkohësisht i 

mallëngjyer për dashurinë e All-llahut dhe për pa-

surinë? Si gjakon e lakmon frikën (nga All-llahu), e 

ke frikë nga varfëria? Si është e mundur që ta 

dëshirosh devotshmërinë, e së këndejmi ke lakmi të 

pangopshme ndaj dunjallëkut? Si është e mundur që 

ta dëshirosh kënaqësinë e All-llahut, e nuk u ndih-

mon të varfërve? Si mund të gjakosh për kënaqësinë 

Time, e së këndejmi je koprrac? Si është e mundur 

që ta dëshirosh Xhennetin, e e do dunjallëkun dhe 

mburrjen? Si mund ta kërkosh lumturinë e botës 

tjetër me pak dituri? "
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Këshilla e njëzetë 
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"O njerëz! Nuk ka jetë pa planifikim, e as 

devotshmëri pa u përmbajtur nga shqetësimi i 

besimtarëve! Nuk ka bukuri më të bukur sesa 

edukata e bukur, e as ndërmjetës më të mire sesa 

teubeja (pendimi)! Nuk ka ibadet siç është dijenia, as 

namaz siç është frikë-respekti! Nuk ka fitore më të 

madhe sesa sabri, e as lumturi më të madhe sesa 

udhëzimi! Nuk ka stoli më të madhe sesa arsyeja 

(mendja), e as mik më të mirë sesa karakteri (vetia) e 

mirë! O njeri! Plotësoje ibadetin ndaj Meje – zemrën 

do të ta mbush me begati, do t‟i jap bereket 

furnizimit tënd dhe rehati trupit tënd! Mos e lë pas 

dore vërejtjen Time, meqë, nëse e bën këtë, do ta 

mbushë zemrën me varfëri, trupin me lodhje, e 

gjoksin do ta mbush me brenga! Sikur të mundje, o 

njeri, të shihje se sa të ka mbetur nga jeta, do të 

hezitoje nga mbetja e çdo shprese! O njeri! Falë 

mbështetjes Sime, ti ke fuqi të Më bindesh, me 

ndihmën Time ti i kryen farzet e Mia, e me 

furnizimin Tim ti ke fuqi që t‟Më jeshë i 

padëgjueshëm, me fuqinë Time ti bënë çfarë të 

duash. Me dëshirën Time ti dëshiron atë që dëshiron, 

me dhuntinë Time ti ngrihesh (qohesh), ulesh dhe 
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lëviz, nën mbrojtjen Time ti flen dhe zgjohesh, në 

bollëkun Tim, ti jeton, në dhuntinë Time ti 

kënaqesh, me bamirësinë Time, ti zbukurohesh, dhe 

përkundër të gjitha këtyre ti prapë se prapë Mua më 

harron, e dikë tjetër e përmend!? Përse nuk i 

përmbush të drejtat e Mia dhe, përse nuk Më je 

mirënjohës? "
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Këshilla e njëzetenjëtë 
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"O njeri! Vdekja do ti zbulojë fshehtësitë tuaja, 

Dita e Gjykimit do ti bëjë të njohura botërisht lajmet 

e tua, ndërsa ndëshkimi do ta nxjerrë në shesh turpin 

tënd! Andaj, kur të bësh ndonjë mëkat, mos e 

konsidero atë si cikërrimë, porse mendohu mirë se 

ndaj kujt ke mëkatuar! Nëse je furnizuar me pak 

furnizim, mos e konsidero atë si të vogël, porse 

përqendrohu në atë se kush të ka furnizuar! Mos i 

përçmo lehtë mëkatet e vogla, meqë ti nuk e di se me 

çfarë mëkati je ngarkuar! Mos ji i sigurt nga 

ndëshkimi Im, ngase ai është më i fshehtë sesa 

zvarritja e buburrecit nëpër shkrepin shkëmbor në 

natën e errët! O njeri! A të bie ndër mend hidhërimi 

Im kur bën ndonjë mëkat ndaj Meje? A ke pushuar 

së bëri atë që e kam ndaluar? A po i kryen farzet e 

Mia ashtu siç të kam urdhëruar? A e ke ngushëlluar 

me pasurinë tënde ndonjë varfanjak? A po sillesh 

mirë me atë që ndaj teje është i keq? A po ia falë atij 

që të ka bërë ndonjë padrejtësi? A po e mirëmban 

lidhjen me atë që e ka ndërprerë këtë me ty? A je i 
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drejtë ndaj atij që të ka tradhtuar (zhgënjyer)? A flet 

me atë që të shmanget ty? A e ke edukuar mirë 

fëmijën tënd? Fqinjët e tu a janë të kënaqur me ty? A 

po i pyet të diturit për çështjet e fesë dhe për 

detyrimet e tua? Unë, me të vërtetë, nuk po i vështroj 

pamjet tuaja, e as bukurinë tuaj, por po i vështroj 

zemrat
16

 tuaja dhe jam i kënaqur nëse i keni cilësitë 

e përmendura! "

                                         
16

 Në hadithin e transmetuar nga Ebu Hurejre, qëndron 

se, i Dërguari i All-llahut s.a.v.s., ka thënë: "Me të vërtetë 
All-llahu Nuk shikon në trupat tuaj, e as në pamjet tuaja, 

porse shikon në zemrat tuaja." Shënon Muslimi, "Kita-

bu‟l-birr ue sile" – 33; Ibën Maxhe, "Zuhd" – 9, Ahemdi, Musned – 

285/549. 
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Këshilla e njëzetedytë 
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"O njeri! Përqendroje shikimin në vetvete dhe në 

krijesat e tjera të Mia, dhe nëse e vëren se ato janë 

më të zgjedhur se ti, Unë këtë nder (e cila u është 

dhënë atyre) do ta kaloj në ty, e nëse jo, do të të 

nderoj me mundësinë e pendimit, nëse merakosesh 

për veten! ―Kujtoni dhuntinë e All-llahut që ju ka 

dhuruar juve, dhe zotimin me të cilin ju ka 

ngarkuar Ai, kur patët thënë: ―Dëgjuam dhe u 

bindëm!‖
17

 Dhe kini frikë All-llahun para se të vijë 

Dita e Gjykimit, Dita e vetëmashtrimit dhe Dita e 

pashmangshme, ―masa e së cilës është pesëdhjetë 

mijë vjet‖
18

 ―Kjo është Dita kur ata nuk do të 

flasin, e as që do t’u lejohet të kërkojnë falje!‖
19

 

Kjo është dita e fatkeqësisë më të madhe 

(et-tammeh), dhe dita e klithjes (sajhah), dhe ―Dita 

kur fytyrat do të jenë të ngrysura e të vrenjtura.‖
20

, 

dhe ―Dita kur shpirti shpirtit nuk do të mund t’i 

ndihmojë aspak, atë Ditë pushtet do të ketë vetëm 

                                         
17

 El-Ma'ide,7. 
18

 El-Me'arixh, 4. 
19

 El-Murselat, 35-36. 
20

 El-Insan, 10. 
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All-llahu.‖
21

 Dita e zgjatjes (dejmumeh), dhe Dita e 

Kiametit (kari'a), dhe Dita në të cilën do të lëvizin 

malet, dhe Dita e Tërmetit (zelzele), Dita kur 

ndëshkimi do të njëmendësohet dhe shkatërrimi do 

të shpejtohet, dhe Dita e britmave dhe e arritjes 

(derek), dhe Dita që fëmijët do t‟i bëj të thinjur! 

Prandaj ―mos u bëni si ata që thonë: ―Ne 

dëgjojmë‖! — por ata, (në të vërtetë), nuk 

dëgjojnë.‖
22

                                         
21

 El-Infitar, 19. 
22

 El-Enfal, 21. 
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Këshilla e njëzetetretë 
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―O besimtarë, përmendni shpesh All-llahun, 

dhe lavdëroni Atë në mëngjes dhe në mbrëmje!‖
23

 

O Musa, i biri i Imranit! Dëgjo mirë se çfarë po të 

them: Unë ja All-llahu, Sundimtari dhe Zoti, 

ndërmjet Meje dhe teje nuk ka ndërmjetës! 

Përgëzoje me pezmin e Rrahmanit dhe zjarrin e 

shumëfishtë atë që merr kamatë! O njeri! Nëse vëren 

mizori (pamëshirë) në zemrën tënde, sëmundje në 

trupin tënd, mungesë në furnizim dhe në pasuri, 

atëherë, dije se po flet atë që nuk ka të bëjë me ty 

(nuk të intereson)! O njeri! Besimi yt nuk do të jetë i 

drejtë derisa nuk e përmirëson gjuhën tënde, e nuk 

do ta përmirësosh gjuhën tënde përderisa nuk 

turpërohesh nga Zoti yt! O njeri! Derisa i sheh të 

metat e njerëzve të tjerë, e tuat i harron, po e kënaq 

shejtanin dhe po e nxit pezmin e Rrahmanit! O njeri! 

Gjuha jote është luan, nëse e liron do të të vrasë! 

Shkatërrimi yt prehet në lirimin e tij!”

                                         
23

 El-Ahzab, 41.-42. 
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Këshilla e njëzetekatërt 
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"O bijtë e Ademit! Djalli, me të vërtetë, është 

armiku juaj, andaj merreni atë për armik!
24

 Kijeni në 

mendje atë Ditë, në të cilën, grupe-grupe, do të 

tuboheni ju, dhe në të cilën do të qëndroni në rreshta 

(safe) para Rrahmanit, dhe kur do ta lexoni Librin 

shkronjë më shkronjë, dhe kur do të pyeteni për atë 

që keni punuar qoftë fshehurazi qoftë haptazi! ―E në 

Ditën kur do t’i tubojmë të devotshmit te Mëshi-

ruesi si mysafirë, *dhe kur kriminelët do t’i fusim 

të etur në Xhehennem!‖
25

 Para jush është kërcë-

nimi dhe premtimi, e Unë jam All-llahu, me të Cilin 

asgjë nuk është i ngjashëm, e as që dikush ka pushtet 

mbi pushtetin Tim! Kush agjëron sinqerisht për hir 

Timin, do t‟ia përgatis atij iftarin nga enët e Mia, e 

kush bën natën ibadet, do t‟i dhuroj atij pjesëmarrje 

nga nderi (dinjiteti) Im! Kush e ul shikimin e vet nga 

ajo që ia kam ndaluar, do të jetë i sigurt nga zjarri 

Im! Un jam Zoti, prandaj Më perceptoni ju, Unë jam 

Shpërblyesi – Më falënderoni, Unë jam Ruajtësi – 

Më ruani Mua, Unë jam Ndihmësi – Më ndihmoni 

ju, Unë jam Ai që i fal mëkatet – lutmuni për falje,

                                         
24

 Fatir, 6. 
25

 Merjem, 85.-86. 



Vërejtje dhe këshilla 57 

Unë jam Ai që kërkohet – Më kërkoni ju, Unë jam 

Ai që adhurohet – adhuromëni ju, Unë jam i 

Gjithëdijshmi – ruajuni nga Unë!
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Këshilla e njëzetepestë 
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"O bijtë e Ademit! ―All-llahu dëshmon se nuk 

ka zot tjetër përveç Tij, por edhe engjëjt e të diturit, 

dhe se Ai vepron drejtësisht. Nuk ka zot tjetër 

përveç Tij., të Fuqishmit e të Urtit! *Feja e 

All-llahut është me të vërtetë Islami!...‖
26

 ―E, ai që 

dëshiron fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do t’i 

pranohet dot, dhe ai në botën tjetër do të jetë ndër 

të ngadhënjyerit.‖
27

 Ai, i Lartmadhërishmi, çdo gjë 

që punohet në mënyrë të përkryer e ka përgëzuar me 

Xhennet. Kush e percepton All-llahun sinqerisht dhe 

i bindet Atij – do të jetë i shpëtuar, e, nëse e 

percepton shejtanin dhe e kundërshton atë – do të 

jetë i sigurt! Kush e percepton të Vërtetën dhe e 

pason atë – do të jetë i mbrojtur, e, nëse e percepton 

                                         
26

 Ali Imran, 18.-19. 
27

 Ali Imran, 85. 
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lajthitjen duke u ruajtur nga ajo – do të ketë sukses! 

Kush e percepton shejtanin dhe dynjallëkun, e pastaj 

i braktis ata, është fatlum, e, nëse e percepton 

ahiretin, pastaj e dëshiron (e kërkon) atë - ai është i 

udhëzuar! Me të vërtetë All-llahu e përudh në rrugë 

të drejtë kë të dojë Vetë dhe Atij do t‟i ktheheni ju! O 

njeri! All-llahu tanimë ta ka siguruar riskun, andaj 

përse brengosesh aq shumë? Nëse shpërblimin e ke 

nga All-llahu, atëherë përse koprracia? Nëse Iblisi 

është armiku i All-llahut, atëherë përse pakujdesia? 

Nëse ndëshkimi është Zjarri, atëherë përse 

rehatllëku? Nëse shpërblimi nga All-llahu është 

Xhenneti, atëherë përse mëkatimi? Nëse çdo gjë 

prehet në përcaktimin e All-llahut, atëherë përse 

frika? ―Për të mos u dëshpëruar për atë që ju ka 

kaluar, por edhe për të mos n gëzuar së tepërmi për 

atë që ju ka dhënë Ai juve…‖
28

                                         
28

 El-Hadid, 23. 
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Këshilla e njëzetegjashtë 

 

"O bijtë e Ademit! Rriteni fondin e shpenzimeve 

për rrugë, ngase rruga është shumë e gjatë! 

Rimëkëmbni ibadetin ndaj All-llahut, ngase deti 

është shumë i thellë! Shqyrtoni veprat tuaja, ngase 

Sirati është shumë i hollë! Veproni me sinqeritet, 

ngase Ai ju vështron përherë! Kënaqësia juaj është 

në Xhennet, ndërsa rehatllëku në ahiret! Juve ju 

takojnë hyritë symëdha! Jini me Mua, e Unë do të 

jem me ju! Mu afroni, ashtu që të jeni mospërfillës 

ndaj dunjallëkut dhe duke i dashur të ndershmit! Me 

të vërtetë All-llahu nuk do të lejojë që t‟i 

shkatërrohet shpërblimi i bamirësve! "
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Këshilla e njëzeteshtatë 
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"O bijtë e Ademit! Si është e mundur që të 

mëkatoni (gaboni), e së këndejmi ia keni frikën 

vapës (nxehtësisë) së diellit!? Xhehennemi i ka 

shtatë nivele, në të cilat zjarret kapërdijnë njëri-

-tjetrin! Në secilin nivel të tij ekzistojnë nga 70 mijë 

rrugë të zjarrta, në çdo rrugë 70 mijë shtëpi, në çdo 

shtëpi 70 mijë dhoma, në çdo dhomë 70 mijë puse
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(bunarë), në çdo pus 70 mijë sëndukë të zjarrtë, në 

çdo sënduk 70 mijë akrepa të zjarrtë, dhe në çdo 

sënduk 70 mijë drurë Zekkumi!
29

 Nën çdo dru 

Zekkumi ka nga 70 mijë rojtarë nga zjarri, me çdo 

rojtar janë nga 70 mijë engjëj nga zjarri dhe 70 mijë 

gjarpërinj nga zjarri! Gjatësia e të cilëve është 70 

mijë bërryla nga zjarri, ndërsa në barkun e secilit 

gjarpër gjendet një det prej helmit të zi! Kurse secili 

akrep ka nga një mijë bishtra, e gjatësia e çdo bishti 

është 70 mijë bërryla! Çdo bisht ka nga 70 mijë 

ritla
30

 të helmit të kuq! Prandaj betohem me Veten 

dhe '*Pasha malin e Turit (Sinait), *dhe Librin e 

shkruar në rreshta, *në lëkurë të ndehur, * dhe 

Shtëpinë me adhurues plotë, *dhe kubenë e ngritur 

të qiellit, *dhe detit të stërmbushur, *me të vërtetë, 

dënimi i Zotit tënd, do të ndodhë!'
31

 O njeri! Zjarrin 

e kam krijuar për çdo pabesimtar, për çdo mashtrues, 

                                         
29

 Në suren Es-Saffat, 62., i Lartmadhërishmi thotë: "A 

më e mirë është kjo gosti apo druri Zekkum!?" Po kështu në 

sure Ed-Duhan, 43-44 thotë: "Me të vërtetë, druri Zekkum 

*do të jetë ushqim i mëkatarit." si dhe në suren El-Vaki'a, 

51-52: "Dhe atëherë ju, o të humbur, që përgënjeshtroni 

Ringjalljen, me siguri do të hani nga druri i Zekkumit! " 
30

 Ritl ose ratl është njësi matjeje e peshës, e cila në 

mjediset arabe ka vlera të llojllojshme, p.sh. në Egjipt 449,28 

g., në Siri 3,202 kg. etj. (Vër. e p.b.). 
31

 Et-Tur, 1-7. Në origjinalin e veprës së Gazaliut, nuk 

është cituar ajeti 7 i kësaj sureje në hadithin-kudsij, 

megjithatë ne e kemi përfshirë këtu. (Vër. e p.b.). 
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për secilin që është i padëgjueshëm ndaj prindërve të 

tij, për çdo dyfytyrësh (hipokrit), për secilin që nuk 

jep zukatin, për secilin që bën zina, për secilin që 

merr kamatë, për çdo alkoolist, për secilin uzurpues 

të bonjakëve, për secilin tregtar mashtrues, për çdo 

vajtues dhe për të gjithë ata që shqetësojnë fqinjin, 

"Përveç atyre që pendohen, dhe besojnë, dhe 

punojnë vepra të mira. Këtyre, All-llahu, ua 

ndërron veprat e këqija në të mira. E, All-llahu 

është Falës e Mëshirues. "
32

 Mëshirojeni vetveten, 

o robërit e Mi! Me të vërtetë trupat janë të dobëta e 

rruga është e largët, barra është e rëndë kurse Sirati 

është i hollë. Ai ju vëzhgon juve pareshtur, e 

Gjykatësi jua është Zoti i botëve! "

                                         
32

 El-Furkan,70. 
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Këshilla e njëzetetetë 
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"O njerëz! Si mund të lakmoni dynjallëkun e 

paqëndrueshëm dhe jetën kalimtare? Me të vërtetë 

atyre që janë të dëgjueshëm u takojnë Xhennetet, në 

të cilat do të hyjnë nga tetë dyer të Xhennetit. Në çdo 
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Xhenet janë 70 mijë kopshte, në çdo kopsht janë 70 

mijë pallate prej margaritarësh, në çdo pallat 70 mijë 

shtëpi prej smeraldi, në çdo shtëpi 70 mijë dhoma 

prej flori të kuq, në çdo dhomë 70 mijë të ndara 

(kthina) prej argjendi të bardhë, në çdo të ndarë 70 

mijë sofra bojëhiri, në çdo sofër 70 mijë enë prej 

gurë të çmuar, e në çdo enë 70 mijë lloje gjellësh! 

Përreth çdo kthine janë 70 mijë shtretër nga floriri i 

kuq, në çdo shtrat 70 mijë shtroja prej mëndafshi, 

armaçi dhe kadifeje. Përreth çdo shtrati gjenden 70 

mijë lumenj nga Uji i Jetës, qumështi, mjalti dhe 

vera, në mes të çdo lumi gjenden 70 mijë lloje 

frutash! Në çdo dhomë gjenden 70 mijë tenda prej 

pëlhure purpuri! Në çdo shtrat ndodhen hyritë 

symëdha, ndër to gjenden 70 mijë vajza sikur të 

ishin inxhi të bardha! Në majë të çdo pallati gjenden 

70 kube, e në çdo kube 70 mijë dhurata nga 

Rrahmani, që syri i njeriut nuk i ka parë dot, veshi 

nuk ka dëgjuar dhe zemrës as që i ka rënë ndër 

mend! 'Dhe pemë të cilat do t’i zgjedhin vetë, * dhe 

mish të shpendëve çfarë ju ka ënda *Në to 

(Xhennete) ka edhe hyri symëdha, *si të ishin 

margaritarë të fshehur - si shpërblim për ato çfarë 

kanë punuar ata.'
33

 Në to (Xhennete) njerëzit nuk 

do të vdesin e as që do të plaken, nuk do të 

pikëllohen e as që do të agjërojnë, nuk do të falen e 

as që do të sëmuren. Aty nuk do të bëjnë as nevojën 

                                         
33

 El-Vaki'a, 20-24. 
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e vogël as të madhen,
34

 e as që do të dalin prej 

atyre.
35

 Pra, ai i cili i kërkon këto dhe përmend 

nderimet e Mia, fqinjësinë Time dhe dhuntitë e Mia, 

le të Më afrohet me sinqeritet, duke mospërfillur 

dynjallëkun dhe duke u kënaqur me pak gjë. "

                                         
34

 Shih hadithin e Ebu Hurejres në: Sahihu'l-Buhari, 

"Kitabu bed'i'l-halk", 8; Sahih Muslim, "Kitabu'l-xhenneti ue 

sifeti ne'imiha ue ehliha", 15, 16,17; Musnedin e Imami 

Ahmedit, 2/232, 253, 316; Sunenin e Tirmidhiut, "Kitabu 

sifeti'l-xhenneh", 7; Sunenin Ibn Maxhes, "Kitabu zuhd", 39; 

v. Po kështu hadithin nga Xhabir b. Abdullahu në: Musnedin 

e Imami Ahmedit, 3/316, 349, 354, 364, 384; Musnedin e 

Darimiut, "Kitabu'r-rikak", 104. 
35

 "Aty nuk do t’i çik (prek lehtas) lodhja, ata prej aty 

nuk do të dëbohen kurrë!" (El-Hixhër, 48.) 
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Këshilla e njëzetenëntë 

 

"O njeri! E gjithë pasuria më përket Mua, e ti je 

robi Im! Nga pasuria Ime ty të mbetet vetëm ajo që e 

ha, e atë e harxhon, ose veshmbathja, e ato i gris 

duke i përdorur, ose jep (ndan) sadaka (lëmoshë), e 
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kjo të mbetet! Ndërmjet Meje dhe teje janë tri 

ndarje: njëra më takon Mua, e dyta të takon ty dhe e 

treta më takon edhe Mua edhe ty! Mua më takon 

shpirti yt, ty të takojnë veprat e tua dhe ty të takon 

duaja e Mua përgjigjja! O njeri! Ji i devotshëm dhe i 

kënaqur – do të Më shohësh! Më bëj ibadet – do të 

Më arrishë! Më kërko – do të Më gjeshë! O njeri! 

Nëse bëhesh sikur udhëheqësit e prishur, beduinët e 

padëgjueshëm, ulemaja ziliqare, tregtarët e prishur, 

dhunuesit injorantë, punëtorët dhe të devotshmit 

hipokritë, pasanikët mburravecë dhe, varfanjakët e 

rrejshëm – do të hyshë në Xhehennem! Atëherë ku 

është ai që e kërkon Xhennetin!? "
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Këshilla e tridhjetë 
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"O besimtarë! - Druajuni All-llahut ashtu si 

duhet T’i druani dhe vdisni vetëm duke qenë 

myslimanë!"
36

 O njeri! Dituria pa vepra është 

sikundër rrufeja pa shi; vepra pa dituri është 

sikundër pema pa fruta; shembulli i dijetarit pa vepra 

është sikundër harku pa tërkuzë; shembulli i 

pasurisë, nga e cila nuk jepet zekati, është sikundër 

shembulli i atij që mbjell kripë në gurë; këshilla e 

drejtuar ahmakut është e ngjashme me margaritarë 

dhe gurë të çmuar para bagëtisë së trashë; njeriu me 

zemër të vrazhdë që di, i ngjan gurit të lagur;
37

 

këshilla e atij i cili nuk lakmon për të (këshillën) i 

ngjan instrumentit muzikor pranë varrezave; 
38

 

shembulli i sadakasë nga harami është sikundër 

shembulli i atij që i pastron rrobat me shurrë;
39

  

                                         
36

 Ali Imran, 102. 
37

 Me këtë dëshirohet të thuhet se në njeriun me zemër të 

vrazhdë nuk ndikon dituria sikundër që lagështia nuk ndikon 

në gur. 
38

 Dmth. Sikundër që instrumenti muzikor nuk ndikon 

në të vdekur, po kështu edhe këshilla nuk ndikon në atë i cili 

nuk lakmon për të. 
39

 Sikundër që rrobat nuk pastrohen me shurrë, po 

kështu edhe pasuria haram nuk pastrohet me sadaka. 
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namazi pa zekat është sikundër trupi pa shpirt; I 

dituri pa pendim (teube), i ngjason ndërtesës pa 

themel; ―A mos vallë ata ndjehen të sigurt nga 

dënimi i All-llahut? Dënimit të All-llahut nuk i 

frikësohet vetëm populli të cilin e pret shkatë-

rrimi.‖
40

                                         
40

 El-A'raf, 99. 
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Këshilla e tridhjetenjëtë 
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"O njeri! Në përshtatshmëri me synimet tuaja 

për dynjallëk dhe dashurisë ndaj Meje, do ta kesh 

gradën tënde tek Unë. Unë kurrë njëherë nuk do t‟i 

bashkoj në një zemër dashurinë ndaj dunjallëkut dhe 

dashurinë ndaj Meje! O njeri! Ji i devotshëm – do të 

Më perceptosh! Duroje urinë – do të Më shohësh! 

Jepu në veçanti pas ibadetit – do të arrish deri tek 

Unë! Ruaju nga hipokrizia në veprat tuaja – do të Të 

mbështjellë me dashurin Time! Përkushtoju dhikrit 

– do të Të përmend para melekëve të Mi! O njeri! Në 

zemrën tënde ka diç tjetër pos All-llahut, shpreson 

nga dikush tjetër pos nga All-llahu, e pra, deri kur do 

ta shqiptosh emrin e All-llahut të Lartmadhërishëm, 

e të kesh frikë nga dikush tjetër? Sikur ta kishe 

perceptuar Atë përnjëmend, Ai do të të ishte brenga 

e vetme, vetëm Atij do t‟i frikësoheshe dhe gjuha 

jote do ta përmendte pareshtur, meqë të heqësh dorë 

nga qëndrueshmëria është në nivel të pendimit të 

gënjeshtarëve! O njeri! Sikur të frikësoheshe nga 

Xhehennemi sikurse frikësohesh nga varfëria, do të 

Të furnizoja prej nga nuk do të shpresoje! O njeri! 

Sikur të kishe lakmuar për Xhennetin sikurse lak-

mon dynjallëkun, do të Të bëja të lumtur në të dy 
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Shtëpitë!
41

 Sikur të Më përmendnit sikundër që 

përmendni njëri-tjetrin, melekët do t‟ju bënin selam 

mëngjes e mbrëmje! Sikur të kishit dëshirë të Më 

bënit ibadet ashtu siç e doni dynjallëkun, do t‟ju 

nderoja me nderime të të Dërguarve të Mi! Mos i 

mbushni zemrat tuaja me dëshirë ndaj dynjallëkut, 

ngase zhdukja e tij është afër!

                                         
41

 Dmth. Edhe në dunjallëk edhe në ahiret (v. e p.b.) 
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Këshilla e tridhjetedytë 
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"O njeri! Më lehtë e ke të përballosh pak sabër 

nga mëkatimi sesa shumë sabër nga dënimi i 

Xhehennemit! ―...Vuajtja e Xhehennemit, me të 

vërtetë, është e pashmangshme!‖
42

 Sabri yt me pak 

bindshmëri do të të sjell rehatllëk të përhershëm ku 

dhuntia është plotësisht e qartë! O njeri! Ty të përket 

të mbështetesh në atë që Unë garantoj për ty më parë 

sesa ta ushqesh dikë tjetër me furnizimin tënd! Për-

mbahu nga dynjallëku para se të përmbahem Unë 

nga ti! Pastroji dilemat (dyshimet) para se të të 

shkatërrohen veprat e mira në Ditën e dhënies së 

llogarisë! Ngjalle zemrën tënde me kujtimin në ahi-

ret, ngase ti nuk ke vendbanim tjetër pos të varrit! O 

njeri! Kush lakmon Xhennetin shpejton të bëjë vepra 

të mira, kush i frikësohet Zjarrit heq dorë nga e 

keqja, e, nëse përmbahet nga epshi do të arrijë 

shkallë (grada) të larta! O Musa, i biri i Imranit! 

Nëse të ndodh ndonjë fatkeqësi, e je i papastër, 

atëherë qortoje vetëm veten! Vdekja më e madhe 

është varfëria në bërjen e veprave të mira! Kush nuk 

këshillohet - pendohet, e, kush bën istiharen
43

 – nuk 

pendohet! "

                                         
42

 El-Furkan, 65. 
43

 Istihare do të thotë të kërkosh nga All-llahu që ta 

lehtësojë zgjedhjen e ndonjë gjëje, dmth. Të zgjedhësh njërën 

nga dy mundësitë. (MD) 
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Këshilla e tridhjetetretë 
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"Kushdo që me veprat e tij kërkon nam (autori-

tet), i ngjason atij që në shpinën e vet bart ujë në 

kodër - ka vetëm mundim dhe lodhje, e nga veprat e 

tij asgjë nuk do të pranohet; kurdoherë që bart ujë, ai 

ligështohet! Dije se Unë e pranoj vetëm atë vepër e 

cila është kryer për të arritur kënaqësinë Time! Lum 

për të sinqertit! O njeri! Nëse e sheh se po arrin 

varfëria, thuaj: “Mirë se erdhe, sihariqtar i bami-

rësve! Nëse, nga ana tjetër e sheh pasurinë, thuaj:
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“Mëkatet e përshpejtuan ndëshkimin”! E, nëse diku 

sheh që mysafirit i është cenuar e drejta thuaj: 'Kër-

koj mbrojtjen e All-llahut nga shejtani i mallkuar!' O 

njeri! Pasuria më takon Mua, e ti je robi Im, mysafiri 

është emisari Im, andaj a s‟ke frikë se do t‟i ndërpres 

dhuntitë e Mia? Mbarësia është nga Unë, e ty të 

përket falënderimi, dobitë nga ajo të përkasin ty, 

andaj a s‟Më falënderon për atë se çfarë të kam 

dhuruar? O njeri! Ti i ke tri detyrime: të japësh 

zukatin në pasuri, të ruash lidhjet farefisnore dhe ta 

urdhërosh për vepra të mira familjen tënde dhe 

mysafirët! Nëse nuk vepron ashtu siç të kam 

urdhëruar, do Të bëj që të jeshë shembull kërcënues 

për gjithë botën! O njeri! Nëse nuk kujdesesh për të 

drejtën e fqinjit tënd ashtu siç kujdesesh për të 

drejtat e familjes tënde, nuk do të të shikoj dot e as 

që do t‟i pranoj veprat e tua dhe nuk do t‟i 

përgjigjem lutjes tënde! Mos u mbështet te krijesat 

sikundër je ti, në të kundërtën, do të Të lë në duart e 

tyre! Mos u krekos para krijesave të Mia, ngase 

fillimi yt është në trajtë të një pika të cilën e nxjerr 

nga vendet e shurrës, 'i cili del nëprmjet kurrizi dhe 

kraharori!'
44

 Mos shiko në atë që të kam ndaluar, 

ngase e para gjë që do të brejnë krimbat nga ti, janë 

sytë e tu! Dije se do të jeshë i pyetur për shikim tënd 

dhe për dashurinë tënde! Përkujtoje se në çfarë gjen-

                                         
44

 "Është krijuar nga lëngu që hidhet, *i cili del 

nëpërmjet kurrizi dhe kraharori." (Et-Tarik, 6-7). 
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dje do të jeshë nesër para Meje, se Unë, me të 

vërtetë, për asnjë përpëlitje të syrit nuk jam 

mospërfillës ndaj fshehtësive të tua! Unë, me të 

vërtet, i di ato se çfarë fshehin kraharorët! "
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Këshilla e tridhjetekatërt 
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"O biri i Ademit! Bëmu shërbëtor, ngase Unë e 

dua atë që më shërben, e Unë do të bëj që edhe 

robërit e Mi t‟i shërbejnë atij! Ti vërtet nuk e di se sa 

ke mëkatuar gjatë jetës tënde të gjertanishme, e as që 

e di se sa do të mëkatosh gjatë jetesës që të ka 

mbetur. Mos harro të Më përmendësh, ngase Unë 

bëj çfarë të dua Vetë! Më bëj ibadet, ngase ti je rob i 

përulur e Unë Zot i Lartësuar! Sikur vëllezërit e tu, 

adhuruesit prej njerëzve, do të ndienin kundërmimin 



86 Ebu Hamid Muhammed el-Gazali 

e mëkatit tënd, nuk do të uleshin me ty e as që do të 

rrinin afër teje! E kjo ndodh nga shkaku se mëkatet e 

tua rriten për çdo ditë, ndërsa jeta jote, që nga dita 

kur të ka lindur nëna, gjithnjë pakësohet! O bijtë e 

Ademit! Në mynxyrë më të madhe nuk gjendet as ai 

të cilit i është përmbytur barka e kthehet me dërrasa i 

kapluar me valët e detit! Ji i sigurt nga mëkatet e tua 

e i kujdesshëm ndaj veprave të tua! O biri i Ademit! 

Unë ty të shikojë me falje dhe i fsheh mëkatet e tua! 

Unë jam i pavarur nga ti, e ti mëkaton ndaj Meje, 

edhe pse ke nevojë për Mua! O biri i Ademit! Ti 

jeton, porse, deri kurrë!? Ndërton në dynjallëkun 

kalimtar, ndërsa e rrënon ahiretin e amshueshëm! O 

biri i Ademit! Jeton në mesin e krijesave të Mia, e ke 

frikë nga urrejtja e tyre! Edhe sikur të gjithë banorët 

e qiejve dhe të Tokës të kërkonin për ty falje, ti prapë 

se prapë do të duhej të vajtosh për mëkatet e tua, 

meqë ti e di se në çfarë gjendje do të Më takosh 

Mua! O Musa, i biri i Imranit! Më dëgjo se çfarë të 

them, ngase Unë e flas të vërtetën! Robi im nuk do 

ketë besim të drejtë ndaj Meje, përderisa njerëzit e 

tjerë nuk do të jenë të sigurt nga e keqja e tij, nga 

dhuna, mashtrimi, shpifja, padrejtësia dhe nga zilia e 

tij! O Musa! "Dhe, thuaj: 'E vërteta është nga Zoti 

Yt. Kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të 

mohojë…!'
45

 

 

                                         
45

 El-Kehf, 29. 
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Këshilla e tridhjetepestë 
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"O biri i Ademit! Ti gdhin në mes të dhuntive 

dhe nuk e di se cila prej tyre është më shumë e 

drejtuar kundër teje: mëkatet e tua të fshehura nga 

njerëzit dhe mendimi i mirë i tyre për ty! Sikur 

njerëzit të dinin për ty atë që di Unë, madje as që do 

të të përshëndetnin! Më e madhe se kjo është bami-

rësia dhe pavarësia nga ata, dhe nevoja e tyre për ty 

dhe që nuk të ofendojnë! Më falëndero dhe percep-

toje vlerën e dhuntive të Mia ndaj teje! Pastroji 

veprat e tua nga hipokrizia! Furnizohu ashtu siç 

furnizohet udhëtari i frikësuar! Depozitoji veprat e 

tua të mira nën Arshin Tim! O njerëz! Zemrat tuaja 

të vrazhda qajnë për shkak të veprave tuaja, veprat 

tuaja qajnë për shkak trupit tuaj, trupat tuaj qajnë për 

shkak të gjuhëve tuaja, e gjuhët tuaja qajnë për 

shkak të syve tuaj! O njeri! Thesari Im kurrë nuk 

shteret, aq sa ndan (jep) ti, edhe ty do të të jepet, aq 
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sa cungon ti, edhe ty do të të cungohet! Koprracia 

jote kundrejt të varfërve nga ajo me çfarë të kam 

furnizuar Unë rrjedh nga përsiatja jote e gabuar – 

frika nga varfëria dhe mosmbështetja tek Unë! Unë 

në natyrën tënde e kam mbjell brengën për furnizim 

dhe kurdoherë që brengosesh për furnizim Unë do të 

të furnizoj! Prandaj jep e mos koprraco me 

furnizimin Tim ndaj robërve të Mi! Ta kam siguruar 

shpagimin, e pse pra dyshon në fjalën Time? Ai që 

nuk ka besim në premtimet e Mia dhe në të Dërgua-

rit e Mi, ai ka mohuar Zotërimin Tim, e atë që e 

mohon Zotërimin Tim, do ta gremis në Zjarr me 

fytyrë për toke! "
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Këshilla e tridhjetegjashtë 

 

"O njeri! Unë jam All-llahu, përveç Meje zot 

tjetër nuk ka! Më adhuro dhe Më falëndero e mos u 

bëj mosmirënjohës! O njeri! Kush Më shoqëron 

ortak – Më ka shpallur luftë! Pezmi Im rritet ndaj atij 

që i bën dhunë atij që nuk ka ndihmës tjetër pos 

Meje! Kush është i kënaqur me atë që ia kam 

përcaktuar, do ta bekoj furnizimin e tij dhe do t‟i jap 

në dynjallëk edhe nëse ai nuk e do atë!
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Këshilla e tridhjeteshtatë 
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"O njeri! Vëje dorën tënde në kraharor, dhe atë 

që dëshiron për vete dëshiroja edhe të tjerëve! O 

njeri! Trupi yt është i dobët, gjuha e lehtë, e zemra e 

arrogante! O njeri! Vdekja është fundi yt, puno për 

të para se të të vijë! O njeri! Asnjë pjesë të trupit tënd 

nuk e kam krijuar e që të mos ia caktoj riskun! O 

njeri! Sikur të të kisha krijuar të verbër, ti do të 

ankoheshe për të parit, e, sikur të të kisha krijuar të 

shurdhër, ti do të ishe ankuar për të dëgjuarit, 

prandaj perceptoje madhështinë e dhuntisë sime që 

ta kam dhënë dhe Më falëndero, mos ji mosmirë-

njohës, ngase ti do të Më kthehesh gjithsesi! O njeri! 

Mos u lodh lidhur me atë se çfarë kam përcaktuar 

për ty, meqë ajo të kërkon gjithnjë derisa nuk 

plotësohet! O njeri! Mos u beto rrejshëm me Mua, 

ngase atë që vepron kështu do ta fus në Zjarr! O 

njeri! Kur të hash nga furnizimi im, le të bëhet kjo 

me bindje ndaj Meje! O njeri! Mos kërko nga unë 

riskun për të nesërmen, meqë edhe Unë nuk kërkoj 

nga ti vepra për të nesërmen! O njeri! Sikur të 

dëshiroja që dikujt nga ju t‟ia lë dynjallëkun, do t‟ua 

lija të Dërguarve të Mi, që t‟i thërrasin robërit e Mi 

të Më jenë të bindur dhe t‟i kryejnë urdhëresat e 

Mia! O njeri! Puno për veten para se të të vijë 



vdekja, mos  
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të mashtrojnë mëkatet, ngase pas tyre mbesin 

gjurmët! Mos të të mashtrojnë jeta dhe shpresa e 

gjatë nga bërja e teubes (pendimit), ngase do të 

pendohesh nëse e shtyn atë deri atëherë kur teubeja 

nuk do të të sjellë më dobi! O njeri! Nëse nuk e jep 

(ndan) të drejtën Time nga pasuria jote, të cilën ta 

kam dhënë dhe dëshiron ta mbrosh atë nga varfa-

njakët, do ta vë mbi ty një zullumqar (dhunëbërës), i 

cili do ta rrëmbejë atë, dhe Unë për këtë nuk do të të 

shpërblej! O njeri! Nëse e do rahmetin (mëshirën) 

Tim, Më ji i bindur (i dëgjueshëm), e, nëse ke frikë 

nga ndëshkimi Im, atëherë ruaju e mos gabo ndaj 

Meje! O njeri! Unë jam i kënaqur me ty kur e bën një 

vepër të vogël, e ti nuk je i kënaqur me mbarësinë 

Time të begatë! O njeri! Kur të të ofrohet dynjallëku 

- kujtoje vdekjen; kur të kaplojnë mëkatet – kujtoje 

teuben; kur të fitosh pasuri – kujtoje llogarinë; kur të 

ulesh pranë sofrës – kujtoje të uriturin; kur shpirti yt 

dëshiron ta shfryjë dhunën ndaj të dobëtit - kujtoje 

fuqinë e All-llahut mbi ty, sikur të kishte dashur Ai 

do t‟i jepte atij pushtet ndaj teje; kur të godasin 

belatë (hallet) – kërko ndihmë me fjalët: 'Nuk ka 

fuqi as forcë përpos me All-llahun e Lartësuar dhe të 

Madhërishëm! Kur të sëmuresh, shërohu me sadaka, 

e kur të godet ndonjë mynxyrë, ti thuaj: 'Ne i 

takojmë All-llahut dhe ne do t'i kthehemi Atij! '"
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Këshilla e tridhjetetetë 
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"Bëj vepra të mira ngase këto janë çelësi i 

Xhennetit dhe të qojnë tek ai! Largohu nga të këqijat 

ngase këto janë çelësi i Zjarrit dhe të qojnë tek ai! O 

njeri! Dije se ajo që ndërton rrënohet! Jeta jote 

kalon, e trupi të kalbet! Ajo që tubon në tokë, i 

mbetet trashëgimtarëve! Pasuria i takon tjetërkujt 

ndërsa ty të mbetet dhënia e llogarisë, ndëshkimi dhe 

pendimi! Shokët e tu në varr do të jenë veprat e tua! 

Bëja vetvetes llogarinë para se të të bëhet! Më je i 

bindur dhe ruaju nga mëkatet! Ji i kënaqur me atë që 

të kam dhënë dhe ji falënderues! O njeri! Kush bën 

ndonjë mëkat duke qeshur, do ta fus në Zjarr duke 



Vërejtje dhe këshilla 99 

qarë, e kush rri ulur duke qarë për shkak të frikës nga 

Unë, do ta shpie në Xhennet duke qeshur! O njeri! 

Sa e sa të pasur Ditën e Gjykimit do të dëshironin të 

ishin të varfër! Sa e sa zullumqarë do të poshtërohen, 

sa e sa kënaqësi vdekja do t‟i hidhështojë, sa e sa të 

gëzueshmit vdekja do t‟i harrojë dhe sa e sa gëzime 

pikëllimi do t‟i trashëgojë! O njerëz! Po të dinin 

kafshët për vdekjen atë që dini ju, ato do të 

ngurronin nga haja e pija derisa të vdisnin nga uria e 

etja! O njeri! Sikur të të mos ishte caktua asgjë tjetër 

përpos vdekjes dhe ashpërsisë së saj, do të duhej që 

natën të mos rehatoheshe, e ditën të mos nguliteshe 

(stabilizoheshe), sidomos kur të pret ajo pas vdekjes 

e cila është shumë më e tmerrshme sesa vdekja! O 

njeri! Fshehtësinë e vdekjes hidhe pas shpine me 

dhuntitë të cilat të arrijnë në ahiret! Pikëllohu për 

veprat e mira që të kanë ikur! Mos iu gëzo asaj se 

çfarë të pret akoma në dynjallëk dhe mos të 

dhimbset për atë se çfarë të ka kaluar nga ajo! O 

njeri! Të kam krijuar nga dheu, në të do të të kthej 

dhe nga ajo do të të ringjall, prandaj lëre dynjallëkun 

dhe përgatitu për vdekje! Dije se, kur Unë e dua 

robin, ia largoj vëmendjen nga dunjallëku e ai i ruhet 

asaj dhe punon vepra të banorëve të Xhennetit, e 

Unë, me mëshirën Time, e fus atë në Xhennet! E, 

kur hidhërohem në robin Tim, e dëfrej atë me punët 

e dynjallëkut dhe kështu bëhet nga banorët e 

Xhehennemit dhe Unë e fus atë në Xhehennem! O 

njeri! Secila jetë, sado e gjatë që të jetë ajo - kalon! 
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Dunjallëku është sikundër hija, zgjat një çikë 

(pakëz), pastaj zhduket dhe nuk kthehet më! O njeri! 

Unë jam Ai që të ka krijuar, që të ka furnizuar, që të 

ka dhënë jetën, i Cili do të të vdesë, i Cili do të të 

ringjallë dhe tek i Cili do t‟i lashë hesapet! Nëse bën 

ndonjë vepër të keqe, do ta shohësh atë edhe pse ti 

vetvetes nuk mund t‟i bësh dëm, as t‟i sjellësh dobi, 

as t‟i japësh jetën, vdekjen dhe ringjalljen! O njeri! 

Më je i dëgjueshëm dhe Më shërbe, mos u brengos 

për riskun, meqë tanimë të kam përcaktuar mjaft! 

Mos u brengos për atë që të është siguruar tanimë! O 

njeri! Si mund të brengosesh për atë që nuk të është 

caktuar dhe që nuk mund ta arrish, sikundër që nuk 

do të kesh sevabe për veprat që nuk i ke bërë! O 

njeri! Si mund t‟i gëzohet jetës ai rruga e të cilit 

është – vdekja? Si mund të jetë i hareshëm në 

shtëpinë e dynjallëkut ai shtëpia e të cilit është – 

varri? O njeri! Furnizimi i paktë për të cilin je 

mirënjohës është më i mirë sesa shumë furnizim për 

të cilin nuk je mirënjohës! O njeri! Pasuria më e 

madhe është ajo të cilën e dërgon para vetes, e më e 

keqja ajo që e lë në dynjallëk pas vetes, andaj dër-

goje për veten para se të të vijë vdekja – do ta gjeshë 

tek Unë! O njeri! Kush është i brengosur, Unë ia heq 

brengën; kush lutet për mëshirë, Unë ia fal; kush 

pendohet, Unë i jam i mjaftueshëm; kush është 

lakuriq, Unë e vesh; kush frikësohet, Unë ia dhuroj 

sigurinë; kush është i uritur, Unë e ngop! Nëse robi 

është i dëgjueshëm (i bindur) ndaj Meje dhe i këna-
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qur me përcaktimin Tim, Unë ia lehtësoj, i dhuroj 

fuqi për të dhe ia zgjeroj kraharorin! O Musa! Kush 

kënaqet me pasurinë e varfanjakut dhe të bonjakut, 

do ta varfëroj në dynjallëk dhe do ta ndëshkoj në 

ahiret! Kush mendjemadhësohet para varfanjakut 

dhe para të dobëtit, do t‟ia përgatis atij shtëpinë e 

shkatërrimit dhe do ta fus atë në Zjarr: 'Kjo, me të 

vërtetë, ka qenë shënuar në faqet e broshurat e 

lashta, *në broshurat e Ibrahimit dhe të 

Musait.'"
46

                                         
46

 El-E'ala, 18-19. 
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