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 Baron Karradivo thotë: “Aliu luftoi si hero i shpejtë 

përkrah Profetit dhe kreu vepra të jashtëzakonshme. Në 

betejën e Bedrit, atëherë kur ishte vetëm njëzet vjeç, me një 

goditje të vetme të shpatës së tij ndan kalorësin kurejsh në 

dy pjesë. Në betejën e Uhudit, u armatos me shpatën e 

Profetit “Dhulfikarin”. Me goditjet e shpatës ai shpartallon 

radhët e dendura dhe çan mburojat e veshjet e hekurta. Në 

sulmin kundër kështjellës së çifutëve në Hajber rrëzon për 

tokë një portë të hekurt, shumë të madhe dhe pastaj e ngre 

atë mbi kokën e tij si mburojë. Përsa i takon Profetit, ai e 

donte Aliun dhe kishte besim të madh në të, aq sa një ditë, 

duke bërë shenjë kah Aliu, tha: “Ai që më bën mua të parë 

mbi veten e tij edhe Aliu është i parë për atë. (“Mendimtarët 

islamë”: nga Baron Karradivo, në gjuhën franceze, vol. 5, f. 1 dhe f. 2. Pjesët e cituara 

janë përkthim i autorit.) 
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METODA DHE GJENIALITETI I FJALËS 

 

 

Fjalë e qartë... Sikur ajo të thuhej për njollosje e qortim, 

patjetër që do të ndërpritej menjëherë në gjuhë! Sikur ajo të 

kërcënonte degjenerimin dhe të degjeneruarit, me siguri që prej 

saj do të shpërthenin vullkane me drita të shumta e shumë zëra! 

Sikur ajo të bënte thirrje për meditim, patjetër që do të vinte e 

shoqëruar me vendburimin e ndjenjës dhe origjinën e mendimit, 

pastaj do të të drejtonte ty atje ku do ajo të të çojë dhe do të të 

puqte përfundimisht me kozmosin! 

Forma inkludohet në kuptimin ashtu siç inkludohet 

nxehtësia në zjarrin, drita në diellin dhe ajri në atmosferën. Ti 

para kësaj fjale je ashtu siç është njeriu para përroit që rrjedh 

vrullshëm në tatëpjetat, para detit të dallgëzuar dhe para erës që 

vjen vërdallë. 

Kur flet për gjerësinë e ekzistencës dhe për bukurinë e 

krijimit, ai shkruan në zemrën tënde me bojë prej yjeve të qiellit. 

Në fjalën e thënë dallohet vezullimi i rrufesë dhe 

buzëqeshja e qiellit në netët e dimrit. 

 

Kjo është nga ana e lëndës, kurse nga ana e metodës, fjala 

e Ali bin Ebù Tàlibit është shumë tërheqëse me butësinë e saj. 

Dihet që letërsia dhe edukimi nuk mund të jenë pa metodë dhe 

ajo, që është ndërtuar, detyrimisht përmban edhe kuptimin, kurse 

figura nuk humbet asgjë nga lënda e saj. Në cilin art janë më pak 

të rëndësishme kushtet e citimit të tij të mbështetur saktësisht se 

vetë kushtet e lëndës? 
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Në të vërtetë, ndihmesa e Ali bin Ebù Tàlibit në fushën e 

shijeve artistike, shijet e bukurisë, rrallë herë mund të gjendet, pasi 

shija artistike te ai ishte mjeti matës natyral, i përpiktë i karakterit 

letrar, kurse vetë karakteri i tij ishte karakteri i të talentuarve 

origjinalë, të cilët, shikojnë, ndiejnë dhe, vetëm pasi arrijnë të 

kuptojnë, e lëshojnë gjuhën e tyre për të nxjerrë atë çka i vlon në 

zemër, duke zbuluar papritur atë që ndiejnë. Në të gjitha këto Aliu 

dallohet për sinqeritet. Mund të themi se e gjithë jeta e tij 

karakterizohet nga sinqeriteti. Sinqeriteti është karakteristika 

numër një e artit dhe mjeti matës i metodës që nuk mashtron. 

Që fjala të jetë e qartë, është kusht që ajo të jetë në 

përputhje të plotë me kuptimin e saj në një kontekst të dhënë dhe 

këto kushte kurrë nuk kanë qenë kaq të koncentruara së bashku 

në ndonjë letrar arab sa ç’ishin te Ali bin Ebù Tàlibi.  

Pas Kur’ànit, krijimtaria e tij qëndronte më lart se vetë 

fjala e lartë. Fjalia e tij ishte e shkurtër, por e qartë, e fuqishme 

dhe pulsuese, kishte harmoni të plotë mes fjalëve, kuptimit dhe 

qëllimit. Ishte e ëmbël, në vesh binte me tinguj muzikorë, sillte 

dashamirësi. Ajo ishte e butë në pozicionet që nuk kishte përse të 

ishte e ashpër, ishte edhe e fortë, madje e ashpër në pozicione të 

tjera, veçanërisht kur bëhej fjalë për hipokritët, mashtruesit, ata që 

synonin të mirat e kësaj bote në kurriz të të varfërve, të të 

pafuqishmëve dhe të atyre që u ishin nëpërkëmbur të drejtat. 

Metoda e Aliut është e qartë në të gjitha drejtimet, ashtu siç është 

e qartë zemra dhe inteligjenca e tij. Prandaj nuk ka asnjë çudi që 

fjala e tij të jetë rrugë që duhet ndjekur. 

Metoda e Aliut, nga pikëpamja e vërtetësisë, lartësohet deri 

në atë kufi sa nuk është më e nevojshme të përdoret rima. 

Ndërkaq ai shprehej me periudha të shumta e të shkëputura, por 
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të rimuara, madje të rimuara deri në atë shkallë sa vështirë të 

thureshin si ato e me atë frymë dhe në të njëjtën kohë të ishin fare 

afër atij karakteri që duhej frenuar. 

Shiko në këto fjalë të shkëputura të Aliut karakterin e 

shëndoshë të fjalëve të tij: “Ai di zërat e lartë të bishave në tokat e 

varfra, di edhe mëkatet që kryejnë njerëzit në vetminë e tyre, di 

ndryshimin e dy lumenjve në detet e populluara dhe përplasjet e 

ujit me erërat e furishme.”; shiko edhe në fjalën që ai tha në 

njërën prej hytbeve të tij: “Gjithashtu, shiko qiellin e ajrin, erërat e 

ujin, diellin e hënën, bimët e pemët, ujin e gurin, ndryshimin natë-

ditë dhe shpërthimin e këtyre deteve, shiko sa të shumtë janë 

malet e sa të gjata janë furkat e hardhive, shiko edhe sa të shumta 

e të ndryshme janë gjuhët që fliten, etj.” 

Duke të uruar gjithë të mirat, shiko edhe në këto fjalë të 

shkëputura e të parimuara: “Pastaj ai e zbukuroi atë me bukurinë 

e yjeve e me shkëlqimin e ndriçuesve dhe bëri që në të lëvizë 

llamba dritëshpërndarëse.1 Ai bëri një hënë ndriçuese në një 

planet rrethor dhe një tavan lëvizës, etj.” 

Nëse do të përpiqeshe të ndërroje një fjalë të parimuar në 

të gjitha këto krijime të shkëputura me një fjalë të rimuar, 

menjëherë do të mësoje si është fshehur shkëlqimi i asaj fjale dhe 

si do të zbehet bukuria e saj prej këtij ndërrimi. Në ato fjalë do të 

humbte shija, origjinaliteti e hollësitë. Këto dy të fundit janë 

argumenti dhe njësia matëse e fjalës së arritur. Mungesa e rimës 

në këto fjalë të shkëputura aleviane është domosdoshmëri 

artistike, është kërkesë e formës, e cila përzihet me mjeshtërinë e 

punimit deri në atë shkallë sa duket se janë prej atij brumi të 

                                                           
1 Llamba dritëshpërndarëse, ka për qëllim diellin. 
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vetëm, i cili prozën e çon në poezi të rimuar e me tonalitet, fjalë 

që e shoqërojnë kuptimin me figura aq të gjalla, sa nuk mund të 

këtë më të freskëta e më këndshme se ato. 

Prej fjalëve të shkëputura të imamit ka perla të rralla, në të 

cilat tingulli i kthehet tingullit në mënyrë të përsosur. Tingujt e 

atyre fjalëve bien në vesh njëri pas tjetrit si pika avulli të 

kondensuar dhe nuk mund të ketë vibrim më të dashur se vibrimi 

që ato shkaktojnë. Si shembull për këtë shërbejnë fjalët e 

shkëputura të Aliut, që ne kemi përmendur më lart, si dhe këto 

fjalë të këndshme, që tingëllojnë në vesh me aq shije të hollë: 

“Unë jam një ditë e re dhe dëshmoj për ty, prandaj bëj punë të 

mirë ose thuaj fjalë të mira te mua.” 

Kur ne themi se në metodën e Aliut është me shumicë 

kuptimi i qartë, përsosmëria e kryerjes dhe shija artistike e 

shëndoshë, në të vërtetë i themi lexuesit të kthehet te “Nehxhul-

Belagah”, që të shikojë si shpërthejnë fjalët që vijnë nga burime të 

largëta, që pikojnë materialin e fjalëve të tij, në të cilat ai shikon 

ato zymbyla artistikë me bukuri të rrallë. Dhe tani ja edhe këto 

shprehje të bukura: “Njeriu është i fshehur nën gjuhën e vet.”, 

“Butësia është afërsi.”, “Ai që e ka të butë shkopin, degët e tij janë 

të dendura.”, 

 

“Të gjitha enët ngushtohen nga ajo që vënë në të, përveç 

enës së diturisë, e cila vetëm zgjerohet.”, “Sikur mua të më dojë 

një mal, ti me siguri do të habiteshe.”, ose në këto fjalë të 

mrekullueshme: “Dituria të ruan ty dhe ti ruan pasurinë. Të 

shumtë janë ata që sprovohen me fjalën e bukur. Kur bota i del 

përpara ndonjërit, atij i errësojnë shikimin të mirat e tjetrit dhe, 

kur ajo i kthen atij shpinën, i heq atij të mirat që kishte.  
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Le të jetë e drejta e njerëzve te ti në mënyrë të barabartë, 

prandaj bëni mirë dhe mos urreni asgjë nga e mira, pasi e vogla 

prej së mirës është e madhe dhe pak prej saj është shumë. 

Grumbulluesit e pasurisë janë të vdekur, edhe pse janë gjallë. I 

pasuri gëzon të mirat vetëm me atë që i varfëri është i uritur.” 

Dëgjo edhe këtë shprehje të lartë e të ngritur në majën e 

bukurisë artistike, me të cilën ai ka dashur të përshkruajë 

mundësinë që kishte për të vepruar me qytetin e Kufes si të donte 

të thoshte: “Ajo nuk është gjë tjetër veçse Kufe në dorën time, të 

cilën unë e mbledh dhe e hap…” 

Ti e shikon origjinalitetin e mendimit e të shprehjes që ka 

në këto fjalë, që e mbërthen letrarin e vërtetë në mënyrë absolute 

dhe kurrë nuk ndahet prej tij, vetëm nëse atij i humb personaliteti 

letrar. 

 

Metoda e Aliut arrin kulmin e bukurisë në ato pozicione 

kur në të vlojnë ndjenja të fuqishme, pasi vetëm në ato pozicione 

imagjinata e tij e ndezur merr forma të nxehta nga ngjarjet e jetës, 

me të cilat ai është kalitur. Prandaj fjala e qartë, që regëtin në 

zemrën e tij, troket si valë deti nëpërmjet gjuhës së tij.  

Në pozicione të tilla, metoda e tij karakterizohet nga 

përsëritja, pavarësisht nga deklamimi e nga efekti. Fjala e tij 

përzihet me sinonime, me fjalë të përzgjedhura e tingëlluese, 

prapa të cilave vijnë shtigjet e shprehjes në formë njoftimi, 

pyetjeje, mahnitjeje dhe mospëlqimi. Fjalët në të cilat ai ndalon 

janë të fuqishme dhe transparente për shpirtin.  

Pikërisht në këtë metodë gjenden ato kuptime të fjalës së 

qartë dhe të shpirtit artistik. Ja edhe një shembull prej hytbes së 

dëgjuar “Lufta në rrugën e Allahut” (xhihadi). Këtë hytbe Aliu e 
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mbajti para njerëzve kur Sufjan bin Auf El-Esedij sulmoi qytetin 

Enbàr të Irakut dhe vrau guvernatorin që kishte emëruar Aliu në 

atë qytet: “Ky është vëllai i fshehësit. Mashtrimet e tij arritën 

Enbarin. Ai vrau të madhin Has’sàn bin Has’sànin. Kuajve tuaj i 

hoqi pajimet dhe vrau burra të mirë. 

Më kanë njoftuar se një burrë prej tyre hynte te një grua 

myslimane, një tjetër hynte te një grua, prej atyre që janë në besën 

e myslimanëve.  

Çdonjëri prej tyre i hiqte asaj me forcë varësen, bizhuteritë 

e vathët. Pastaj ata largoheshin dhe burri fliste se kishte shtënë në 

dorë shumë pasuri. Unë nuk e derdh gjakun e tyre. Sikur për 

mbrojtje të vdiste një mysliman, ai nuk do të qortohej, në kundërt, 

me aktin që kreu, te unë do të ishte i nderuar. 

Sa çudi! Pasha Allahun! Ai e vdes zemrën dhe të gjithë 

kujdesin e tyre e mbledh në të gabuarën, që t’ju shpartallojnë ju që 

jeni në të drejtën. Sa keq për ju, që u bëtë tabelë qitjeje! Ata kanë 

xhelozi ndaj jush dhe ju nuk keni xhelozi, sulmoheni dhe nuk 

sulmoni, kundërshtohet Allahu dhe ju mbeteni të kënaqur.” 

Shikoje aftësinë artistike të imamit në këto fjalë të 

shkurtra. Shkallë-shkallë ai fillon të lërë gjurmë në ndjenjat e 

dëgjuesve, derisa arrin me ta aty ku ai ka qëllimin dhe për këtë ai 

zgjedh fjalët që kanë qartësi më të madhe shprehëse, si dhe ato 

fjalë që efektin e kanë të fuqishëm. Imami i njofton njerëzit e tij 

për sulmin që kishte ndërmarrë Sufjan bin Aufi kundër Enbarit 

dhe për të gjitha veprat e turpshme që e shoqëronin këtë sulm, 

pastaj i njofton ata se ky agresor, ndër të tjerash, kishte vrarë edhe 

guvernatorin që kishte emëruar prijësi i besimtarëve.  

Gjithashtu, i njofton se agresorët nuk ishin mjaftuar me 

kaq, por kishin nxjerrë shpatat nga këllëfi dhe kishin therur shumë 

të tjerë nga familjarët e të vrarëve. 
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Në paragrafin e dytë të hytbes imami flet për atë që është 

më e paprekshme për dëgjuesit, për atë që lë gjurmë të fortë në 

vendosmërinë e në krenarinë e shpirtit të çdo arabi, u flet atyre 

për nderin e gruas. Aliu e di mirë se ndër arabët ka të atillë që e 

sakrifikojnë veten për të ruajtur zërin e mirë të gruas dhe nderin e 

vajzës së vet, prandaj Aliu është i ashpër me ata që shikojnë si 

spektatorë dhe nuk ndihmojnë gruan, të cilën agresorët ia lejojnë 

vetes të vënë dorë mbi të dhe largohen të sigurt, pa pësuar asnjë 

goditje e pa iu derdhur asnjë pikë gjaku. 

Më pas ai shfaq habinë prej një veprimi kaq të huaj: 

armiqtë e tij janë dhënë tërësisht pas së gabuarës dhe i dalin për 

zot asaj, afrohen për të keq dhe në rrugën e së gabuarës sulmojnë 

Enbarin, ndërsa përkrahësit e tij nuk lëvizin edhe kur është fjala 

për të mbrojtur të drejtën, por nga frika qëndrojnë në fund. 

Natyrisht, që në pozicione të këtilla imami do të 

zemërohej. Prandaj shprehjet e tij në këto raste mbartin 

zemërimin e grumbulluar në brendësi të shpirtit të tij, vijnë të 

nxehta, të ashpra, të shkëputura, pjesë-pjesë dhe dënuese: “Sa keq 

për ju, që u bëtë tabelë qitjeje!  

Ata kanë xhelozi ndaj jush dhe ju nuk keni xhelozi, 

sulmoheni dhe nuk sulmoni, kundërshtohet Allahu dhe ju 

mbeteni të kënaqur.” 

Në fjalët e shkëputura vijuese, ndjenjat e tij vlojnë e 

ndërpriten, disa vijnë njëra mbi tjetrën, kur ai thotë: “Unë nuk u 

dobësova, nuk u frikësova, nuk tradhtova dhe nuk u shkriva.” 

Kjo ndjenjë disa herë merr zjarr nga një dhembje që le gjurmë të 

thellë dhe që atij i vjen prej atyre njerëzve për të cilët ai ka dashur 

vetëm të mirën, megjithëse ata, me shkujdesjen e me topitjen e 

vendosmërisë së tyre, treguan se nuk e donin të mirën, prandaj 
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Aliu i drejtohet atyre me vlimin e zemërimit dhe i thotë: “Ç’kam 

unë që ju shikoj zgjuar e të fjetur, jeni prezent dhe jeni larg, 

dëgjoni dhe jini të shurdhuar, flisni e memecë, etj…?” 

Oratorët janë të shumtë te arabët dhe oratoria është pjesë 

e artit të tyre letrar. Ata e kanë njohur oratorinë në kohën e 

injorancës dhe në kohën e Islamit, veçanërisht gjatë kohës së 

Profetit e të kalifëve orientues (hulefài ràshidijn), pasi nevoja e 

kërkonte përdorimin e këtij lloj arti. Dihet se oratori më i madh i 

madh i kohës profetike, pa asnjë diskutim, ishte vetë Profeti.  

Gjatë kohës së hulefàve dhe shekujve të mëvonshëm, ndër 

të gjithë arabët, asnjë nuk arriti në shkallën e Ali bin Ebù Tàlibit 

në fushën e artit të oratorisë.  

Te Aliu fjala është e lehtë, e thjeshtë, sepse ajo është prej 

elementëve të personalitetit të tij, gjithashtu edhe shpjegimi e 

deklarimi i tij është i fuqishëm me të gjitha elementët e karakterit 

e të mjeshtërisë që kanë fjalimet e tij. Përveç kësaj, Allahu, me 

bujarinë e Tij, kishte mundësuar për Aliun një përgatitje të plotë 

në të gjithë përbërësit e mbajtjes së hytbeve, ashtu siç e kemi parë 

edhe më sipër. Allahu atë e kishte karakterizuar me krijim të 

pastër e të shëndoshë, me shije të lartë, me qartësi fjale 

mbresëlënëse, me një depozitë të madhe diturie, me të cilën ai 

ishte i vetmi ndër moshatarët e tij.  

Gjithashtu, Allahu e kishte pajisur Aliun me fuqinë e 

argumentimit, me fuqi bindëse të pakontestueshme dhe me një 

fuqi të jashtëzakonshme për të ecur, shto këtu edhe sinqeritetin e 

tij, që nuk mund të përshkruhet në kufijtë e zakonshëm, duke 

ditur se sinqeriteti është domosdoshmëri për një hytbe të 

suksesshme.  
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Aliu kishte edhe eksperienca të shumta të hidhura, të cilat i 

kishin zbuluar para mendjes së tij të gjerë karakteret e moralet e 

njerëzve, si dhe cilësitë e shoqërisë dhe lëvizësit e saj. Pastaj duhet 

theksuar besimi i tij, orbita e të cilit është e vështirë të 

përshkruhet, si dhe ajo dhembje e thellë, e përzier me dashurinë e 

zemrës.  

Gjithashtu, Aliu dallohej për pastërtinë e zemrës, për fizik 

të shëndetshëm e për ndershmërinë e qëllimit. 

Është vështirë të gjendet në personalitetet historike burra 

të atillë, ku të jenë bashkuar të gjitha kushtet që e bëjnë njeriun 

orator të shquar, ashtu siç ishte Ali bin Ebù Tàlibi. Ty nuk të 

mbetet gjë tjetër veçse të mbash parasysh këto kushte dhe pastaj 

shikoi një e nga një të gjithë oratorët e dëgjuar, të Lindjes e të 

Perëndimit. Atëherë, patjetër do të kuptosh se kjo fjalë e jona 

është plotësisht e vërtetë dhe se në atë nuk ka asnjë teprim. 

Në minber, djali i Ebù Tàlibit qëndron i sigurt në vetvete 

për drejtësinë e fjalës që thotë, si të ishte i lidhur me të. Përveç 

kësaj, në sajë të intuitës së fuqishme që disponon, Aliu arrin të 

kuptojë me shpejtësi dhe qëndron në portat e hyrjes së njerëzve, 

në dëshirat e shpirtrave e në thellësitë e zemrave. Shpirti i tij 

troket me ndjenjat e lirisë, humanizmit e të virtytit. Prej gjuhës së 

tij dalin ato fjalë mahnitëse që shprehin gjithçka që vlon në 

zemrën e tij, ndërkaq njerëzit arrijnë të kuptojnë virtytet e 

përgjumura dhe ndjenjat e topitura që lëvizin ndër ta. 

Origjinaliteti i krijimtarisë së Aliut në fushën e oratorisë 

është vështirë të përshkruhet, për faktin se ky origjinalitet e ka 

bazën në fjalën e qartë të arabishtes. Ebul Hilal El Askerij, autori i 

veprës “Es’sanàatejni” thotë: “Problemi nuk qëndron vetëm në 

sjelljen e kuptimit, por edhe në fjalën e mirë, në qartësinë e saj, në 
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bukurinë, freskinë e në pastërtinë, në filtrimin e saj, në ujin e 

shumtë gurgullues që ajo sjell, krahas derdhjes së formave më të 

bukura të vargëzimit e të konstruktit. 

Prej fjalëve të tij ka që tregojnë krenari, sikur është duke 

tërhequr për toke bishtin e një rrobe të kushtueshme, të qëndisur. 

Të tjera fjalë të tij ushtojnë si hap ushtarësh në marshim, të tjera 

janë si shpata me dy presa, të tjera janë si copë e zezë e dendur, që 

lëshohet nga koka mbi fytyrën e femrës (nikàb) për të mbuluar 

mprehtësinë therëse, që përmbajnë disa ndjenja, si dhe për të 

zbutur ashpërsinë që ndihet në ato ndjenja të fuqishme, kurse në 

fjalë të tjera të Aliut ndihet buzëqeshja e qiellit në netët e dimrit.  

Prej fjalëve të tij ka që veprojnë si goditëse, kur ato janë 

kritikë dhe kërcënim; të tjera janë të mbushura me ëmbëlsinë e 

rrjedhjes së një burimi të kulluar, kur shprehin kënaqësi nga 

veprimi i kryer dhe falje, të tjera lënë nga pas një ndriçim të 

zgjatur, të ngjashëm me ndriçimin që shikohet prapa yllit që 

këputet kur ato vijnë për të madhëruar; gjithashtu, prej fjalëve të 

tij ka të atilla që nuk kanë ndonjë karakter të veçantë, por që ai i 

sjell në përforcim të fjalisë e për të mbështetur kuptimin. Këto 

fjalë janë të përshtatshme për të gjitha rastet. 

Të gjitha këto karakteristika të fjalëve të Aliut përputhen në 

fjalimet e tij, në emrat që ato sjellin e në kuptimet që shprehin. 

Përveç kësaj, sipas mendimit të autorit të veprës “Es’sanàatejni” 

fjalimi përmirësohet akoma më shumë kur ajo karakterizohet për 

cilësinë e fjalës. Pa mendo si do të ishte një hytbe e Ali bin Ebù 

Tàlibit, në të cilat gjenden fjalët më cilësore, fjalë me kuptim të 

fuqishëm e të lartë?! Dhe tani, për të qartësuar akoma më mirë atë 

që kishte në përgjithësi në fjalët e imam Aliut, veçanërisht në 
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hytbet e tij, po vëmë para teje një pjesë nga kapitulli i mëparshëm 

i këtij libri, me titull “Ndërgjegje gjigante”: 

Rruga për fjalën e qartë ka marrë prej mendimit, imagjinatës 

e ndjenjës argumente që puqen me shijen e lartë artistike, pa të 

cilat te njeriu nuk mund të ketë as imagjinatë, as ndjenja e as 

mendime të lidhura me argumentet e tij që ndjekin njëra-tjetrën, 

ashtu siç nuk mund të jenë shpërthyese ndijimet e hershme e të 

vrullshme dhe kuptimet e largëta në vorbullën e realitetit, para 

ngrohtësisë së të vërtetës e dëshirës së madhe për të njohur, si 

dhe të tjera gjëra që janë përtej këtij realiteti në atë pajtueshmëri, 

ku gjenden të bashkuara bukuria e subjektit me bukurinë e 

realizimit, deri në atë shkallë sa shprehja është bërë njësh me 

argumentin dhe forma me kuptimin, ashtu siç është e bashkuar 

nxehtësia me zjarrin, drita me diellin, ajri me atmosferën.  

Para kësaj gjendjeje ti ngjet me atë që gjendet para një 

përroi që zbret nga lartësia, ose para detit që shkumëzon nga 

dallgët e larta, para erës kur vjen vërdallë, ose para kryerjes së 

nevojave natyrale, të cilat detyrimisht janë të domosdoshme. 

Njeriu, brenda këtij uniteti, nuk i ndan dot elementët përbërës të 

këtij uniteti, veçse po të fshehë ekzistencën e tyre, ndryshe do t’i 

vinte ato diku jashtë asaj që ato janë. 

Fjala e tij është argument kur ajo shqiptohet për të goditur 

dhe nuk është më pak e fuqishme se gjuha e furtunës, që shkul 

nga rrënjët pemët; kur fjala e tij kërcënon korrupsionin e të 

korruptuarit, menjëherë prej saj shpërthejnë vullkane që ndrijnë 

dhe prej saj dalin zëra të fuqishëm; kur fjala e tij shtrihet mbi 

logjikën, ajo i flet mendjeve e ndjenjave dhe mbyll të gjitha portat 

para çdo argumenti tjetër përveç argumenteve që ajo përmban; 

kur fjala e tij bën thirrje për meditim, në ty do të ndihet butësia e 
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vendlindjes së ndijimit dhe origjina e mendimit, atëherë ai të çon 

aty ku dëshiron të të çojë, të puq me kozmosin.  

Fjala e tij unifikon në ty fuqinë zbuluese dhe, kur ai kujdeset 

për ty, menjëherë në fjalën e tij do të kuptosh dashurinë 

prindërore, logjikën e të qenit prind, sinqeritetin e besnikërisë 

njerëzore, ngrohtësinë e dashurisë, e cila fillon e nuk ka mbarim.  

Kur ai të flet për bukuritë e ekzistencës, për bukuritë e 

krijimit e për plotësimet e kozmosit, në të vërtetë shkruan në 

zemrën tënde me bojë prej yjeve të qiellit. 

Të gjitha hytbet e Aliut janë të spërkatura me argumente 

personale, aq sa duket sikur kuptimet e shprehjet e tyre janë 

lëvizje të shpirtit të tij e ngjarje të kohës së tij që ndizen në 

zemrën e tij, ashtu siç ndizet zjarri në vatër nga era e veriut. 

Prandaj në hytbet e tij vërshojnë ndjenja të ngrohta dhe bukuria 

është në majat më të larta. 

Nga ana e vërtetësisë, fjalët e tij janë më të fuqishme e më 

të thella nga sa mund të jetë fjala për të cilën thuhet se nuk i 

gjendet shoqja. Prandaj fjala, sapo del prej buzëve të Aliut, është 

bërë një shembull që qarkullon në të gjitha anët. 

Prej fjalëve të tij mahnitëse e të veçanta janë edhe 

hiperbolat që ai përdor kur lavdëron dhe kur akuzon vetveten: 

“Unë jam poshtë asaj që thua ti dhe përmbi atë që ti ke në 

shpirtin tënd.” 

Gjithashtu, prej kësaj kategorie fjalësh janë edhe thëniet që 

ai ka shprehur në rastet kur ka vendosur të kryejë i vetëm ndonjë 

punë të nderuar, kur te ai janë paraqitur përkrahësit e tij të 

frikësuar dhe, duke i treguar armiqtë, i kanë thënë: “O prijës i 

besimtarëve, ne të njoftojmë ty për ata!” Por Aliu, menjëherë, ia 

ka kthyer atyre: “Ju nuk mjaftoni as për veten tuaj! Si mund të 
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mjaftoni për tjetrin? Nëse shtetasit e mi do të jenë para meje, ju 

menjëherë do të ankoheshit për padrejtësinë e barinjve tuaj, kurse 

unë sot ankohem për padrejtësinë e shtetasve të tij se ata na janë 

bërë udhëheqës dhe unë i udhëhequr.” 

Kur mbështetësit e Muàvijes vranë Muham’med bin Ebù 

Bekrin dhe kur i erdhi lajmi për vrasjen e tij, Aliu tha: “Hidhërimi 

ynë për të është aq sa ç’është gëzimi i tyre. Por dëgjoni me 

vëmendje, ndërsa atyre u mungon një i urryer, ne na mungon një i 

dashur.” 

Kur Aliu është pyetur se cila është më e mirë: drejtësia apo 

bujaria, ai u përgjigj: “Drejtësia i ve punët në vendin e vet, kurse 

bujaria i nxjerr ato prej anës ku janë; drejtësia është drejtues i 

përgjithshëm, kurse bujaria është një rastësi e veçantë. Prandaj 

drejtësia është më e nderuar e më e mirë.” 

Në lidhje me cilësitë e besimtarit, në ecje e sipër, tha: 

“Besimtari e ka gëzimin në fytyrë dhe hidhërimin në zemër, është 

më zemërgjeri që mund të jetë dhe më i përuluri shpirtërisht që 

mund të jetë, nuk e preferon lartësimin, e urren të jetë i dëgjuar, 

hidhërimi i tij zgjat shumë, vendosmëria e tij shkon shumë larg, e 

shumtë është heshtja e tij, kohën e ka të zënë, është shumë 

falënderues dhe shumë i duruar, ka karakter të afrueshëm dhe 

natyrë të butë.” 

Një herë, për ta fyer, e ka pyetur një injorant për një rrugë me 

dalje të ngushtë dhe Aliu i është përgjigjur menjëherë: “Pyet për 

të mësuar dhe mos pyet për të fyer, sepse injoranti, që mundohet 

të mësojë, i ngjan dijetarit dhe dijetari, që nuk shkon sipas 

udhëzimit, i ngjan injorantit që fyen.” 

Si përfundim, mund të themi se Ali bin Ebù Tàlibi është 

letrar i madh. Ai u formua në përplasjet me jetën, në butësinë e 
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metodave të fjalës së qartë dhe zotëron gjithçka që kërkon arti 

prej origjinalitetit të letrarit. 

Përsa i përket gjuhës, arabishtes sonë të dashur, për të cilën 

Marseliusi, autori i librit “Udhëtim në Lindje”, në vëllimin e parë 

të tij thotë: “Arabishtja është më e pasura, më shpjeguesja dhe 

gjuha që ka më shumë butësi në vesh ndër të gjitha gjuhët e tokës. 

Arabishtja, me konstruktin e foljeve të saj, ndjek fluturimin e 

mendimit dhe i jep atij formë deri në hollësi. Me tingujt e zërave 

të pjesëve të saj imiton britmat e kafshëve, ka muzikalitetin 

qetësues të rrjedhjes së ujit, vërshëllimën e fortë të erërave dhe 

britmën frikësuese të bubullimës.” 

Në veprimtarinë letrare të imam Aliut, te arabishtja e tij ti 

gjen jo vetëm cilësitë që ka përmendur Marseliusi, por edhe cilësi 

të tjera të saj, që ai nuk i ka përmendur, gjen rregulla të 

përpunuara mbi baza të shëndosha, gjen bukurinë e ngjyrimeve 

që ajo merr dhe shpjegimet e saj mahnitëse. Dhe ajo ishte letërsi 

në shërbim të njeriut e qytetërimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

23 
 

 

NGA FJALËT MAHNITËSE TË  IMAMIT 

 

 

 Në letrat e imamit Aliut, në besëlëniet, në porositë, në 

hytbet e tij dhe në të gjitha thëniet e tij, ka fjalë mahnitëse të 

përjetshme, me të cilat ai i jep njeriut thelbin dhe qëllimin, kurse 

kuptimin e formën ia jep prej kozmosit, prej gjendjeve të kohës së 

tij dhe prej ngjarjeve të shekullit të tij. Të gjitha këto e shtynë 

mendjen e tij të urtë drejt imagjinatës së tij, ndërsa zemrën e tij e 

shtyn drejt të vërtetave shkencore të pastra. Por mbi imagjinatën e 

tij pjellore e mbi ndjenjat e tij të ngrohta kalojnë shtrirje, pulsime 

dhe rrahje që lëvizin, rriten e ringjallen. Të gjitha këto janë vetëm 

njëra prej jetëve. 

 Thëniet e Aliut janë një trashëgimi e madhe për 

njerëzimin, rrugë e vyer morale për të zgjedhurit e për masën, pasi 

asnjëra prej rrugëve të mendimtarëve e të urtëve të të gjitha 

kohëve e të të gjitha vendeve nuk mund të jetë mbi rrugën e Aliut. 

 Lexuesit të nderuar i tërheqim vëmendjen të shikojë në 

këto thënie monumentale aleviane, sidomos në thirrjet e shumta 

për paqe, vëllazërim, dashuri të sinqertë, për të startuar në fushat 

e gjera humane dhe në rrugën e nderimit të jetës e të respektit të 

gjallesave. Do të ishte me vlerë të madhe nëse shkaktarët e 

luftërave dhe ata që sjellin mjerime mbi popujt e individët në ditët 

e sotme të dëgjonin fjalët e kolosit të mendimit arab dhe gjeniut të 

ndërgjegjes njerëzore Ali bin Ebù Tàlibit. Të ndërgjegjësohen për 

kuptimin që përmbajnë fjalët e tij dhe të ulnin kokën para autorit 

të madh të këtyre fjalëve. 
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 Në këtë libër kemi vënë fjalë. Nuk janë të pakta edhe fjalët 

e tjera të tij, që i kemi lënë pa i vënë në këtë kapitull, pasi ato janë 

përmendur në kapitujt e mëparshëm e do të përmenden në 

kapitujt e mëposhtëm të këtij libri. Dhe tani, i nderuar lexues, po 

vëmë para teje një tubë prej fjalëve monumentale të mendjes, 

zemrës e të kuptimit të përzgjedhura nga imam Aliu: 

 Vërtetoje mendimin e atij që mendon mirë për ty.  

 Kurrë mos e mendo të keqe një fjalë që ka dalë prej dikujt, kur ti 

gjen se ajo ka mundësi të jetë edhe mirësi. 

 Njeriu në gjendje më të keqe është ai që nuk beson te asnjë njeri, për 

shkak të paragjykimit, si dhe ai të cilit nuk i beson njeri, për shkak të punës 

së tij të keqe. 

 Nuk është drejtësi gjykimi me mendimin se ashtu beson. 

 Paragjykimi sëmur zemrat, akuzon të siguruarin, egërson të butin 

dhe tjetërson dashurinë e vëllezërve. 

 Luftëtari, që bie dëshmor në rrugën e Allahut, nuk e ka 

shpërblimin më të madh se ai që vlerëson dhe është i ndershëm, pasi i 

ndershmi është shumë afër të jetë një engjëll prej engjëjve. 

 Falja është zekati i fitores. 

 Nuk dobësohet nga qortimet ai që është në rrugë të gabuar. 

 Njeriu, që duhet të falë më shumë, është ai që ka më shumë fuqi për 

të dënuar. 

 Mbuloje të metën e vëllait tënd dhe fale shkarjen e mikut tënd.  
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 Ke detyrë të jesh i drejtë në të gjitha punët e tua. 

 Nuk ka të keqe më të keqe se gënjeshtra. 

 Gënjeshtari frikëson vetveten, edhe pse është i siguruar. 

 Shenjë e besimit është që të preferosh të vërtetën mbi gënjeshtrën, 

kudo që e vërteta të dëmton dhe kudo që ajo të sjell ty dobi. 

 Qëndroni larg gënjeshtrës, sepse e vërteta qëndron mbi vedshpëtimin e 

mbi respektin, kurse gënjeshtra qëndron në buzë të greminave e të 

shkatërrimit. 

 Gënjeshtari dhe i vdekuri janë të barabartë, pasi përparësia e të 

gjallit ndaj të vdekurit është besimi në të gjallin dhe kur të gjallit nuk i 

besohet fjala, në të vërtetë jeta e tij shkon humbur.  

 Nëse je i vërtetë, të shpërblejmë dhe nëse je gënjeshtar, të dënojmë. 

 Gënjeshtra nuk vlen as për seriozitet, as për shaka, as që ndonjë 

prej jush t’i premtojë fëmijës së tij dhe pastaj të mos e mbajë premtimin që i 

bëri. Gënjeshtra çon në mëkate. 

 Fjala më e mirë është ajo që e vërtetojnë veprat. 

 Kujt i mungon e vërteta në logjikën e tij, ai pëson dhembje në moralet 

e tij më të nderuara. 

 Shpata në dorën e trimit, që godet në shenjë, nuk është më e 

fuqishme se e vërteta.  

 E vërteta më e keqe është kur njeriu vetëlavdrohet. 
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 Besa ime është vijim i fjalës që them. 

 Përmbajuni besës së dhënë. 

 Mos bëj pabesi me besën e dhënë, mos e prish premtimin e bërë dhe 

mos e mashtro armikun tënd. 

 Mbajeni fjalën, kur diskutoni; mbani drejtësi, kur gjykoni dhe mos 

u krenoni me prindërit.2 

 Të mos jesh prej atyre që ndalon të tjerët dhe vetë nuk ndalohet, që 

urdhëron për një punë që nuk e bën vetë, që përshkruan pësimin e nuk nxjerr 

mësim, për njerëzit është goditës dhe për vete është e kundërta e asaj që ka në 

ndërgjegje. 

 Mos u shoqëro me mendjetrashin. Ai ty të zbukuron punën e vet dhe 

dëshiron që edhe ti të jesh si ai. 

 Kujdes, mos u miqëso me mendjetrashin, sepse ai, edhe kur ka 

dëshirë të bëjë mirë, të dëmton. Kujdes, mos bëj shoqëri me koprracin, sepse të 

largon atë për të cilën ti ke më shumë nevojë. Kujdes, mos u miqëso me 

gënjeshtarin, sepse ai është si mirazhi, të afron të largëtin dhe të largon të 

afërmin. 

 Nuk ka mik për atë që merr ngjyra, as besë për gënjeshtarin, as 

qetësi për smirëziun dhe as burrëri për të poshtrin. 

                                                           
 2 Domethënë: qortimi nuk i drejtohet kujtdo që ka hyrë në rrugë të gabuar, pasi në rrugë të 
gabuar njeriu mund të hyjë për shkak se ka qenë i detyruar, prandaj për këtë njeri nuk ka 
qortim. 
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 Ruhuni shumë prej mashtrimit, sepse është prej veseve të të 

pandershmit. 

 Pasha Allahun! Muàvija nuk është më i zgjuar se unë, ai bën 

pabesi dhe mëkaton. Sikur unë të mos e urreja pabesinë, patjetër do të isha 

njeriu më i zgjuar.  

 Shfrytëzoni rastet për punë të mirë. 

 Bëni mirë dhe mos urreni asnjë send nga e mira, sepse e vogla nga e 

mira është e madhe dhe pak prej të mirës është shumë. 

 Thoni të mirën, që të njiheni me të, punoni të mirën, që të jeni prej 

punëmirëve. 

 Ai që përpiqet për të mirën, është si ai që e bën të mirën, ai që 

përpiqet për të keqen e për të luftuar të mirën, është armik i Allahut e i 

njerëzve. 

 Asnjë prej jush të mos thotë se filani ka më përparësi se unë në punë 

të mirë se, pasha Allahun, i këtillë do të jetë. 

 Kur lëviz figura e së keqes, por e keqja nuk del në shesh, lind frika. 

Kur e keqja del sheshit, lind dhembja, kurse kur lëviz figura e së mirës, por e 

mira nuk del sheshit, lind shpëtimi dhe kur e mira del sheshit, lind 

kënaqësia. 

 I mirë është ai që e sotmja e të cilit është më e mirë se e djeshmja e 

tij. 

 Kush është mesatar në ditët e tij, është i mashtruar. 
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 Kur shikoni të keqen, largohuni prej saj. 

 Kush e përmend të mirën që ka bërë, e ka prishur atë. 

 Për punë të mirë nuk ta pakëson pasurinë ai që nuk të falënderon. 

 Bamirësit kanë më shumë nevojë të bëjnë bamirësinë se ata që kanë 

nevojë për të mirën që u bëhet. 

 Mos quaj të vogël asgjë nga puna e mirë që ke fuqi të bësh, duke 

preferuar të bësh sa më shumë punë të mira, sepse edhe pak prej së mirës në 

gjendje nevoje është më e dobishme se shumë prej saj në gjendje të mirë. 

 Shoqërohu me bamirësit që të jesh prej tyre. 

 Bërësi i së mirës është më i mirë se vetë e mira dhe bërësi i së keqes 

është më i keq se vetë e keqja. 

 Mos e bëj të mirën për hipokrizi dhe as mos e lër të mirën prej 

turpit. 

 Ai, që nuk e dallon të mirën prej së keqes, është në pozitën e 

kafshës. 

 Lutju Allahut të të japë fuqi, që të bësh çdo të mirë. 

 Allahu kurrë nuk e humb shpërblimin e atij që bën punë të mirë. 

 Kërkoni të mirën e bamirësit dhe punoni, pasi e mira jepet prej së 

mirës dhe e keqja prej së keqes bëhet. 

 Unë, Ab’bàsi dhe Ymeri po flisnim për bamirësinë dhe unë thashë: 

“Bamirësia është më e mirë kur nuk bëhet sheshit.” Ab’bàsi tha: “Bamirësia 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

29 
 

është më e mirë kur ajo zvogëlohet.”, kurse Ymeri tha: “Bamirësia është më e 

mirë kur ajo bëhet sa më shpejt. Ndërkaq erdhi te ne i Dërguari i Allahut 

dhe pyeti: “Ç’po bëni?”  

 Ne i shpjeguam dhe ai tha: “Bamirësia më e mirë është kur të gjitha 

këto janë brenda saj.” 

 Çdo ditë që kalon mbi birin e Ademit, ajo i thotë atij: “Unë jam 

një ditë e re dhe dëshmoj kundër teje, prandaj ti menjëherë thuaj: “Te mua 

ka mirësi dhe punë të mira.” Pas kësaj kurrë nuk do të më shohësh mua.” 

 Për cilësitë e njeriut të ndershëm ai ka thënë: “Ka qëllim të bëjë sa 

më shumë punë të mira, por bën disa prej tyre e dëshpërohet për ato që nuk 

ka bërë dhe thotë: “Si nuk e bëra atë punë të mirë?!” 

 Gjithnjë, në lidhje me cilësinë e njeriut të ndershëm, ka 

thënë: “Ai e angazhon veten në drejtësi, përshkruan drejtësinë dhe punon 

me drejtësi. Për të arritur të mirën nuk le qëllim pa ndjekur; nuk le rrugë pa 

shkelur për të shkuar aty ku mendon se gjendet e mira. 

 Korre të keqen prej zemrës së tjetrit, duke e shkulur atë prej zemrës 

tënde. 

 Kush miraton të keqen, është ortak në të. 

 Nëse dëshiron të njohësh karakterin e burrit, kërkoi atij këshillë, 

pasi në këshillën e burrit do të gjesh drejtësinë dhe mëkatin e tij, të mirën dhe 

të keqen e tij. 

 Në rrufenë që shkrep nuk ka ndonjë gjë që jep kënaqësi për atë që 

bisedon në errësirë. 
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 Pranoje ndjesën e atij që të kërkon falje dhe vonoje të keqen sa të 

mundesh. 

 Le të jenë të barabarta punët e njerëzve për të drejtën. 

 Kush dhunon të drejtën, ka humbur rrugën e vet. 

 Kush nëpërkëmb të drejtën, ajo e shtrin atë për tokë. 

 Asgjë nuk të zbut përveç të drejtës dhe asgjë nuk të egërson përveç të 

gabuarës. 

 Vini re, me të drejtën qëndrojnë qiejt e toka në punët që kanë 

njerëzit mes tyre. 

 Nuk jam ankuar për të drejtën qëkur e pashë atë. 

 Ndiqeni të drejtën dhe njerëzit e drejtë kudo që të jenë. 

 Mua nuk më shtojnë madhështi njerëzit e shumtë që kam rreth 

meje, as largimi i tyre nuk më shton egërsinë, sepse unë nuk e urrej vdekjen 

për të drejtën. 

 Kush kërkon të drejtën dhe gabon, nuk është si ai që kërkon të 

gabuarën dhe e arrin atë. 

 Kush kërkon madhështinë me të gabuarën, Allahu, me të drejtë, i le 

trashëgim atij poshtërimin. 

 Mësoje se njerëzit i ngarkon me të drejtën vetëm ai që i spraps ata 

prej së gabuarës. 
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 Kujt i vjen rëndë kur i thuhet e vërteta dhe kur drejtësia vepron mbi 

të, për atë puna me këto të dyja do të jetë edhe më e rëndë. 

 Ne kemi të drejtë, nëse ne e japim të drejtën, të mos hipim mbi 

shpinën e deveve të vjetra as atëherë kur na duhet të ecim shumë natën. 

 Në rrugën e udhëzimit mos u egërsoni, ngaqë atë rrugë e ndjekin 

pak vetë. 

 Punoni pa hipokrizi. 

 Hipokriti dallohet me tri shenja: aktivizohet, kur e shohin njerëzit, 

është përtac, kur është vetëm dhe dëshiron të lavdërohet në të gjitha gjendjet e 

tij. 

 Ai që i afrohet i pari vëllait të vet dhe i bën mirë atij me dëshirë, për 

të ka shpërblim. 

 Le të jetë afrimi yt te njerëzit me butësi e me mëshirë. 

 Qortoje vëllain tënd me fjalë të bukura dhe ndaloje atë duke i bërë 

mirë atij. 

 Mbaji lidhjet e afërsisë me atë që i ka ndërprerë me ty, jepi atij që 

nuk të jep, bëji mirë atij që të ka bërë keq, thuaje të drejtën, edhe nëse është 

kundër vetes tënde dhe, nëse je i sigurt për vëllain tënd, shpenzo për të 

pasurinë e dorës tënde. 

 Ndaloje keqbërësin me shpërblimin e bamirësit. 
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 Kur dora jote është e shkurtër për të shpërblyer, le të jetë e gjatë gjuha 

jote për të falënderuar. 

 Dënoje armikun tënd me mirësi, sepse kjo është më e ëmbla e dy 

fitoreve.3 

 Nëse nuk je i butë, bëhu i butë, pasi edhe ata që ngjasojnë me disa 

njerëz, vetëm pak mund të jenë si ata. 

 Nuk është shpërblim për atë që të ka gëzuar t’i bësh keq atij. 

 Nuk është fitimtar ai që ka triumfuar nëpërmjet mëkatit. 

 Kush e keqëson moralin e tij, ka torturuar veten. 

 Morali i mirë mjafton si mirësi. 

 Mos llogarit kohën e pritjes që ti e urren, për shkak të besimit të 

pakët që ke në veten tënde dhe të mos të mashtrojë ngjitja e lehtë kur tatëpjeta 

është e fortë. 

 Të porosis butësi në çaste zemërimi, fqinjësi të mirë, urdhëro punë të 

mira, ndalo punët e këqija dhe qëndro larg punëve të ndaluara. 

 Mëshiro që të mëshirohesh, thuaje të mirën që të përmendesh për të 

mirë dhe qëndro larg përgojimit, sepse përgojimi është egërsim i qenve të 

zjarrit. 

 I madhi juaj le të mëshirojë të voglin tuaj. 

                                                           
 3 “Njëra nga dy fitoret”: njëra fitore, si rezultat i luftës dhe fitorja tjetër, si rezultat i 
bamirësisë. 
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 Ai që e këshillon vëllain e tij veç, në të vërtetë e  ka zbukuruar atë 

dhe kush e këshillon atë sheshit, në të vërtetë e ka sharë. 

 Keni detyrë të thoni të vërtetën, si në raste miratimi, ashtu edhe në 

raste zemërimi. Drejtësi për mikun e për armikun. 

 Ti ke detyrime ndaj vëllait tënd, ashtu siç ka edhe ai detyrime ndaj 

teje. 

 Përgojimi është puna që bën më mirë ai që nuk ka fuqi të punojë. 

 Kush dëgjon përgojimin, është një prej dy përgojuesve. 

 Imami pa një burrë që po përgojonte dikë në prani të djalit 

të tij, Hasanit, të cilit i tha: “O bir, pastroje dëgjimin tënd prej asaj që 

dëgjove, sepse ai pa në enën e tij të keqen dhe menjëherë e zbrazi atë në enën 

tënde.” 

 Vëllait tënd jepi këshillë të pastër dhe ndihmoje atë në të gjitha 

gjendjet; mos e braktis vëllain tënd për shkak të dyshimit dhe mos ndërprit 

lidhjet me të pa bërë të gjitha përçapjet për ta bindur atë, pasi mund të 

ndodhë që të kesh ndonjë pengesë, ndërsa ti e njollos. 

 Bëj sa më shumë mirësi që të mundesh për bashkëbiseduesin tënd. 

 Shfaq sa më shumë edukatë nga vetja jote, që të largosh prej tjetrit 

atë që urren te ai. 

 Mjerim i madh për atë që për vete quan të mirë atë që e urren për 

tjetrin dhe hesht kur e urryera bie mbi njerëzit. 
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 Nuk është i mençur ai që shqetësohet për shkak të fjalëve të rreme 

që thuhen kundër tij dhe nuk është i urtë ai që mirëpret lavdërimet, që  ia 

bën atij injoranti. 

 Kush tregon trimëri në favorin tënd, ai tregon trimëri edhe kundër 

teje. 

 Kush të lavdëron për bukuri që ti nuk e ke dhe ai është i kënaqur 

prej teje, pamjes tënde ai i ka vënë të këqija që nuk janë te ty, në të vërtetë ai 

të urren, është i zemëruar me ty dhe nuk është i kënaqur prej teje.  

 Çudi, si gëzohet ai që nuk ka asnjë të mirë, kur për të thuhet se 

është i mirë! Çudi, si zemërohet ai që nuk ka asnjë të keqe, kur për të thuhet 

se është i keq! 

 Le të jetë njohja e vetes më e besueshme te ti se sa lavdërimet që të 

bëjnë të tjerët. 

 Kush turpërohet prej njerëzve dhe nuk turpërohet prej vetes së tij, 

është person pa asnjë vlerë! 

 Kryet e diturisë është butësia. 

 Nuk ka butësi në një send, që të mos e zbukurojë atë send. 

 Mërgimtarin e drejtojnë dy të rejat, nata e dita, që ai të kthehet sa 

më shpejt. 

 Përgëzim për personin, të cilin të metat e veta nuk e lënë të merret 

me të metat e të tjerëve. 

 Ai, që i shikon të metat e njerëzve dhe i urren ato, por pastaj është i 

kënaqur me to për veten e tij, është plotësisht i marrë.  
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 Ai, që shikon në të metat e tij, nuk ka mundësi të merret me të 

metat e tjetrit. 

 Ai që harron shkarjet e tij, zmadhon shkarjet e tjetrit dhe kush 

tregon mendjemadhësi ndaj njerëzve, poshtërohet. 

 Mjafton për njeriun injoranca, që ai të mos njohë vlerën e tij. 

 Ai që nuk njeh vlerën e tij, akoma më shumë nuk njeh vlerën e 

tjetrit. 

 Kush njeh vetveten, në të vërtetë ka njohur Zotin e tij.  

 Njeriu, që nuk njeh vlerën e tij, ka mbaruar. 

 Në çdo kohë shikoje fytyrën tënde në pasqyrë. Nëse ajo është e mirë, 

quaje të keqe, që të shtosh mbi të një punë të keqe, e cila do të të shëmtonte 

edhe më shumë. Nëse ajo është e keqe, përsëri quaje punë të keqe, që të 

grumbullosh në të dy të këqija. 

 Njeriu është pasqyrë e njeriut. Mendon për atë dhe i plotëson atij 

nevojën që ka. 

 Kur te një burrë është një cilësi e lartë, pritni dhe motrat e saj. 

 Më të këqijtë tuaj janë ata që çojnë e sjellin fjalë lart e poshtë, ata që 

ndajnë të dashurit, si dhe përgojuesit që njollosin të pafajshmit. 

 Nuk ka lavdi me revanshin dhe nuk ka vendim të drejtë me lënien e 

konsultimit. 

 Mos e prano dëshminë e mëkatarit, përveçse kur ai dëshmon kundër 

vetes. 
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 Kur të përshëndesin, ktheje përshëndetjen me një fjalë akoma më të 

mirë, kur drejt teje shtrihet një dorë, ti shtrëngoje atë më fort dhe mirësia për 

këtë i takon atij që fillon i pari. 

 Kur njeriu arrin prej kësaj bote më shumë se ka fuqi, njerëzit kanë 

ndot prej sjelljeve të tij. 

 Kur dikë e ngre më lart se vlera që ka, prit që mbi ty të bien prej tij 

në atë masë sa e ngrite. 

 Mos shaj pësimet që të bien, mos hyr në të gabuarën dhe mos dil prej 

së vërtetës. 

 Mos u gëzo për rrëzimin e tjetrit, sepse ti nuk e di si do të veprojnë 

ditët me ty. 

 Respektoje veten para çdo pune të ulët. 

 Respektin e kundërshton vetëm gomari. 

 Kush e ngarkon veten me më shumë nga sa mban, bëhet i 

pamundur. 

 Prej shlyerësve të mëkateve të mëdha është ndihma për të dhunuarit 

nga padrejtësia dhe largimi i vështirësive. 

 Kush ngushëllon për durim për vdekjen e fëmijës, atë Allahu e fut 

nën hijen e pushtetit të Tij. 

 Ushqeje jetimin me atë që ushqen edhe fëmijën tënd. 

 Vini barazi mes të pafuqishmëve tuaj në të ngrënët tuaj. 
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 I afërmi yt nuk synon të bëjë padrejtësi, kurse armiku yt nuk ndien 

keqardhje prej drejtësisë tënde. 

 Unë e urrej që ju të shani. 

 Në udhëtim kurrë mos u shoqëro me atë që mendon se nuk ka asnjë 

detyrim për mirësi ndaj teje, ashtu siç mendon se ti ke detyrim për mirësi ndaj 

tij. 

 Ecja e këmbësorit krahas kalorësit është dëmtim për kalorësin dhe 

poshtërim për këmbësorin. 

 Në kuvendet tuaja mos bëj që dikush të hidhet përpjetë: nëse je i 

zemëruar, ngrehu më këmbë dhe kurrë mos gjyko kur je i zemëruar. 

 Vini re, punoni me dëshirë, ashtu siç punoni kur jeni nën 

frikësimin. 

 Kur vëllezërit të vijnë natën, atyre mos i fshih ato që ke në shtëpi, 

por as mos merr përsipër për ta gjëra që janë prapa portës. 

 Më i keqi i vëllezërve është ai që detyrohet të bëjë atë çka nuk i 

intereson. 

 Bëj kujdes, mos i thuaj atij që ka bërë një punë: “Sa punë e urryer 

është!”  

 Kush bën në fshehtësi një punë, nga e cila do të turpërohej sikur ta 

bënte atë sheshit, atij nuk i ka mbetur asnjë vlerë. 

 Kush përmirëson ndërgjegjen e tij, ka përmirësuar edhe pamjen e tij. 
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 Secili prej jush le të zbukurohet për vëllain e vet, ashtu siç 

zbukurohet për të huajt, kur dëshiron që ta shohin në formën më të bukur. 

 Miku yt është ai që të ndalon dhe armiku yt është ai që të tundon. 

 Kush të paralajmëron, është si ai që të përgëzon. 

 Smira e mikut është prej sëmundjeve të dashurisë. 

 Nuk kam parë ndonjë të padrejtë që të ngjasojë më shumë me atë që 

i është bërë padrejtësi se sa smirëziun: shfryrje të përhershme, zemër të 

përgjumur, dëshpërim e hidhërim të vazhdueshëm, i zemëruar me atë që nuk 

ka asnjë faj dhe koprrac me atë çka nuk e ka. 

 Smirëziu kurrë nuk është i kënaqur prej teje, derisa të vdesë njëri 

nga ju të dy. 

 Kryeultësia është një mirësi, të cilën smirëziu nuk e mëson dot. 

 Njëri po i thurte lavdërime të tepërta imamit dhe, duke e 

akuzuar atë, i thotë: “Unë jam më poshtë nga kjo që thua ti dhe më lart 

nga ajo që ti ke në shpirtin tënd.” 

 Lavdërimi më tepër nga sa meriton është nënshtrim i panevojshëm, 

kurse vlerësimi më pak nga sa meriton, ose është pamundësi argumentimi, ose 

është smirë. 

 Përzihuni me njerëzit në atë mënyrë që, kur të vdisni, të qajnë dhe të 

kenë dashuri për ju. 

 Shoku nuk është shok derisa të ruajë vëllain e tij në tri gjëra: në 

pësimin që e godet, në mungesë të tij dhe në vdekjen e tij. 

 Një armik i mençur është më i mirë se një mik injorant. 
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 Prej punëve më të nderuara të njeriut fisnik është se ai bën sikur 

harron ato që di.4 

 Armiku më i madh është ai që i fsheh kurthet më mirë. 

 Atij që turpi i ka veshur rrobën, njerëzit kurrë nuk ia shikojnë të 
metën që ka. 

 Lotët thahen vetëm nga fortësia e zemrës dhe zemra forcohet vetëm 

prej mëkateve të shumta. 

 Pyet për shokun para udhëtimit dhe për fqinjin para shtëpisë. 

 Respekti është më afrues se farefisi. 

 Afërsia ka nevojë për dashuri, kurse dashuria nuk ka nevojë për 

afërsi. 

 Ndodh që një i afërm është më larg se i largëti, që një i largët është 

më afër se i afërmi dhe i huaj është ai që nuk ka të dashur. 

 Humbja e të dashurve është mërgim. 

 Prej fisnikërisë së burrit është qarja e tij për kohën që i kaloi, 

dashuria për atdheun dhe kujdesi tij për vëllezërit e tij të vjetër. 

 Lakmia është një skllavëri e përjetshme. 

 Shumica e kanatave të portave të mendjes janë nën rrufetë e lakmive.  

 Sa mendje janë rob lufte nën dëshirat e princit! 

 Nëse ndien keqardhje për atë çka të doli prej duarve, duhet të ndiesh 

më shumë keqardhje për ato që nuk arritën te ti. 

                                                           
 4 Ai nuk shikon në të metat e njerëzve dhe nuk i përhap ato kur i di. 
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 Dëshirat janë kali i ngatërresave. 

 Në përmbysjet e kohës qëndron dituria e të vërtetës së burrave. 

 Kur ti lehtëson, të gjithë të admirojnë dhe kur ti shtrëngon, të urren 

edhe familja jote. 

 Kur ndonjërit bota i vjen me të mirat e saj, atë e verbojnë të mirat e 

tjetrit dhe kur bota i kthen atij shpinën, merr prej tij të mirat që ka. 

 Kalimi i kohës për një nevojë, është më i lehtë se kërkimi i saj prej 

atyre që nuk janë për atë nevojë. 

 Tre persona mëshirohen: i mençuri mbi të cilin rëndon gjykimi i një 

injoranti, i pafuqishmi, në dorën e një të padrejti të fuqishëm dhe fisnikun që 

e çon nevoja te i keqi. 

 Kur i kërkon një bujari kryerjen e një nevoje, lëre atë të mendohet, 

pasi ai mendohet vetëm për të mirë dhe të keqit kërkoi që ta kryejë sa më 

shpejt nevojën që ke, pasi ai, edhe nëse do të mendohet, kthehet në karakterin 

e vet. 

 Dëshira për të trokitur te bujari e shtyn atë të shpenzojë, kurse 

mendjeshkurtrin e tundon të mos japë. 

 Fisniku as nuk zbutet nga gjendja e rënduar dhe as nuk 

ashpërsohet nga gjendja e mirë. 

 Drejtoni shpresat tuaja te ai që e duan zemrat tuaja. 

 Koprracia është mbledhësi i të metave të këqija, është freri që drejton 

çdo të keqe. 
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 Koprracia është rroba e sipërme e varfërisë. 

 Shkujdesja e koprracëve ndaj një krimi të rëndë, është më e lehtë se 

shpërblimi për një bamirësi të thjeshtë. 

 Bujari është ajo që jepet me të parën. Por nëse ajo është me kërkim, 

atëherë ajo është turp dhe largim prej poshtërimit. 

 O bir i Ademit, në atë që ke fituar mbi fuqinë tënde, je depozitues 

për një tjetër. 

 O bir i Ademit, bëhu kujdestari i vetvetes në pasurinë tënde dhe me 

këtë pasuri puno atë që preferon të punohet pas teje. 

 Kush ka pasuri, le të paguajë për të liruar atë që është në vështirësi 

dhe robin e luftës. 

 Nuk pakësohet asgjë prej pasurisë tënde prej asaj për të cilën të 

këshillojnë. 

 Kush ka respekt për veten e tij, ai e shikon poshtëruese pasurinë që 

ka.  

 Kujdesi i tepërt, mendjemadhësia dhe smira, janë shtytës për të hyrë 

sa më thellë në mëkate. 

 Mos i hani veprat tuaja të mira me krenarinë e me 

mendjemadhësinë. 

 Durimi është në masën e pësimit. 

 Pësimi është një, nëse ndien keqardhje, atëherë bëhen dy. 
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 Kur do të lavdërohesh, mos trego asnjë kujdes për lavdërimin. 

 Krenaria më e madhe është të mos krenohesh. 

 Bëje zakon për vete durimin në gjendje të rënda. 

 I duruari nuk e asgjëson fitoren edhe kur kalon një kohë e gjatë. 

 Të mos ndieni keqardhje për varfërinë e për mjerimin në këtë botë. 

 Shpëtimi është në mbarim të gjendjes së vështirë.  

 Durimi është mjet hipjeje, që nuk rrëzohet për tokë. 

 Durimi është dy: durim ndaj asaj që urren dhe durim ndaj asaj që 

do. 

 Koha është dy ditë: njëra ditë për ty dhe dita tjetër kundër teje; nëse 

dita është për ty, mos e shko kot atë dhe nëse dita është kundër teje, atëherë 

duro. 

 Kush duron, ka treguar durimin e njerëzve të lirë, ndryshe ai harron 

si injoranti që nuk ka provuar punët. 

 Mos u bëj shpërdorues në gjendje të mirë dhe i dështuar në vështirësi. 

 Mendjemadhësia ndaj mendjemëdhenjve është vetë kryeultësia. 

 Kush kërkon një send, ai e arrin atë ose një pjesë të atij sendi. 

 Burri është i fshehur nën gjuhën e tij. 

 E poshtëron vetvetja atë që e urdhëron gjuha e tij. 

 Gjuha e të mençurit është prapa zemrës së tij, kurse zemra e 

mendjeshkurtrit është prapa gjuhës së tij. 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

43 
 

 Nuk ka të mirë në heshtjen për fjalën e urtë, ashtu siç nuk ka të 

mirë në fjalën me injorancë. 

 Frenoje gjuhën tënde kundër vetes tënde, sepse shkatërrimi yt me ato 

që dalin aq shpejt nga heshtja jote, është më i lehtë për ty se sa të arrish atë që 

të humbi prej logjikës tënde. 

 Kur bën të gjitha gjërat, të jesh si ai që nuk ka bërë asgjë.  

 Mos pyet për atë që nuk është, sepse, nëse ai do të ndodhej aty, mund 

të ishte shqetësim për ty. 

 Mbajtja e besës për të pabesët, te Allahu është pabesi. 

 Kur punët janë të ngjashme, e para merret në konsideratë e fundit. 

 Ai, që mendohet, ose qëllon drejt ose jo dhe ai, që nxitohet, ose 

gabon ose jo. 

 Sa të shumta janë pësimet dhe sa pak mësime janë nxjerrë prej tyre! 

 I mençur është ai që e këshillojnë eksperimentet. 

 Për mua është më i dashur mendimi i të moshuarit, se sa durimi i të 

riut në luftë.  

 I është thënë imamit: “Na e përshkruaj të mençurin.” Ai 

është përgjigjur: “Është ai që i ve sendet në vendin e vet.” Pastaj i është 

thënë: “Na e përshkruaj injorantin.” Ai tha: “E bëra!” 

 Nëse kini dyshim në punën e dikujt kundër jush, atëherë shikoni 

njerëzit me të cilët shoqërohet. 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

44 
 

 Kur ti je prapa dhe vdekja është përpara, vendtakimi është shumë i 

shpejtë. 

 Kush e kujton gjatësinë e udhëtimit, përgatitet. 

 Frymëmarrjet e njeriut janë hapat që ai hedh drejt sosjes së jetës së 

tij. 

 Sa njerëz kanë ndaluar gjërat që hahen! 

 Kundërshtimi e shkatërron mendimin. 

 Nuk ka mendim për atë që nuk bindet. 

 Kur imami dëgjoi fjalët e havarixhëve tha: “Nuk ka gjykim veç për 

Allahun.”, fjalë e vërtetë dhe qëllimi me të është e gabuara. 

 Kush injoron një send, ai e qorton. 

 Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e dinë. 

 Kush e ka shkopin të butë, degët e tij janë të dendura. 

 Ruajtja e nderit, krahas mjeteve të fitimit, është më i mirë se gëzimi 

me mëkatet. 

 Një gjumë me vetëdije është më i mirë se një falje namazi me 

dyshime. 

 Një fekijh (dijetar i çështjeve të fesë) është më i fortë kundër djallit se 

një mijë adhurues. 

 Përkohshmëria më e mirë është mbajtja fshehur e saj. 

 Nuk është namaz qëndrimi yt në këmbë e ulur, por përkushtimi yt. 
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 Të shumtë janë agjëruesit, që veç etjes nuk kanë asgjë prej agjërimit 

të tyre. Shumë vetë falin namaz, por prej namazit të tyre nuk kanë gjë tjetër 

veç ndenjes pa gjumë e lodhjes dhe më i mirë është gjumi i të mençurve e 

mëngjesi që ata hanë. 

 Faji më i rëndë është ai faj që fajtori e nënvleftëson. 

 Kurrë mos e nënvleftëso të voglën, pasi ajo ka mundësi të zmadhohet 

dhe as të paktën, sepse edhe ajo ka mundësi të shumohet. 

 Do të vijë një kohë, kur nuk do të afrohet kush përveç korrierit që i 

çon fjalë sundimtarit, rreth e rrotull nuk ka ndonjë besnik përveç mëkatarit 

dhe në atë kohë, edhe ajo që dyfishohet, përgjysmohet. 

 Kjo botë është e çmendur. Ajo priret vetëm kah të ngjashmit me të. 

 Unë e kap botën për fytyre që të pi në të, unë e vlerësoj botën me 

vlerat e saj dhe unë e shikoj botën me syrin e saj. 

 O njerëz, pasha Allahun! Unë nuk ju nxis ju për bindje, pa e bërë 

vetë atë para jush, as nuk ju ndaloj ju nga ndonjë mëkat, pa u ndaluar vetë 

prej atij para jush. 

 Kush e bën veten imam për njerëzit, le të fillojë të mësojë vetveten 

para se të mësojë të tjerët; le të jetë edukimi i tij me jetëshkrimin e tij para se 

edukimi i tij të jetë me gjuhën e tij. Mësuesi dhe edukuesi i vetvetes ka më 

shumë të drejtë të madhërohet se mësuesi dhe edukuesi i të tjerëve. 

 Kush ngarkohet të drejtojë punët e njerëzve, duhet të fillojë të vërë në 

udhë të drejtë vetveten, para se të fillojë të vërë në udhë të drejtë shtetasit e tij, 
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ndryshe ai do të jetë në pozitën e atij që kërkon të drejtojë hijen e hurit para 

se të ngulë vetë hurin. 

 Sa e çuditshme! A është hilafeti me shokë e të afërm?! 

 Bariu më i keq është ai, tufa e të cilit është e keqe me të. 

 Sa e keqe është pabesia prej sundimtarit! 

 Nuk ka parësi për njeriun me moral të keq. 

 Kur bariu është ujk, po delen kush do ta ruajë? 

 Bariu pa punë është si harkëtari pa fillin e harkut. 

 Kurrë mos prano të vësh në punë guvernatorët e qeveritarët tuaj me 

ndërmjetësim, përveç ndërmjetësimit të aftësisë e të besnikërisë dhe, kush e 

prish ndërgjegjen e tij, ai është si i zhyturi në ujë, sikur të zhytej me njeri 

tjetër, uji do t’i zinte fytin atij që ai zhyti. 

 Drejtësia ka vetëm një fytyrë, kurse padrejtësia ka shumë fytyra. 

Prandaj kryerja e mëkatit është punë e lehtë, por është e vështirë vendosja e 

drejtësisë, megjithëse të dyja janë të ngjashme në goditjen në shenjë e në 

gjuajtjen gabim, por gjuajtja në shenjë ka nevojë për moral e për angazhim, 

kurse gabimi s’ka nevojë për asgjë nga këto. 

 Vëre drejtësinë para dhunës dhe mos ndërmerr asnjë veprim aty ku 

fjala sjell dobi. 

 Më i keqi i njerëzve është një imam mëkatar. Ai ka shkarë në 

rrugën e humbjes dhe me të shkohet në rrugën e humbjes. 
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 Padrejtësia është fundi i kohës së mbretërve. 

 Drejtësia e sundimtarit është më e mirë se bollëku i kohës. 

 Përgjegjësi është i lirë derisa të premtojë. 

 Zemrat e të përkujdesurve janë depozita të kujdestarit të tyre dhe 

drejtësinë apo padrejtësinë, që ai depoziton në zemër, aty do ta gjejë. 

 Mos e ktheni kokën te ai që bërtet. Nëse atij i kthehet përgjigje, ai 

shkon në rrugë të gabuar dhe nëse lihet, poshtërohet. 

 Vini re, unë luftoj dy burra: burrin që pretendon se nuk ka fis dhe 

atë tjetrin që nuk i jep atij që ka detyrë t’i japë. 

 Dije mirë se zotëruesi i jetës është edhe zotëruesi i vdekjes. 

 Dora e Allahut është mbi kokën e sundimtarit, ajo valëvitet me 

mëshirë dhe kur ai bën padrejtësi, atë e merr përsipër vetë Allahu. 

 Në lidhje me Allahun e Lartësuar ka thënë: “U shkulën e u 

fundosën malet dhe ata shtypën njëri-tjetrin prej madhështisë së Tij. 

 Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, të Cilit qielli nuk i 

mbulon qiellin e as toka tokën. 

 Imamët e drejtësisë kanë detyrë të vlerësojnë veten me njerëzit e 

zakonshëm. 

 Një burrë ndërtoi prej vartësve të tij një ndërtesë luksoze dhe tha: 

“Argjendi e nxori kokën, pasi ndërtesa përshkruan për ty pasuri!” 

Tre e vënë pasurinë mbi veten e tyre: tregtari i detit, pushtetmbajtësi dhe 

ryshfetmarrësi në gjykim! 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

48 
 

 Kur Allahu zemërohet me një komb, atij i ngrihen çmimet dhe në krye 

të atij kombi qëndrojnë njerëzit më të këqij të tij. 

 O Zoti im, fali ato mëkate të miat, që vetëm Ti i di më mirë se unë. 

Nëse unë rikthehem në to, kthehu te unë me falje! O Zoti im, më fal për 

shenjat e për insinuatat që kam bërë, për fjalët dështake, për epshet e zemrës 

dhe për fjalët e papeshuara që më ka nxjerrë gjuha. 

 O Zoti im, na bëj më të mirë nga sa mendojnë ata dhe na i fal mëkatet 

që ata nuk i dinë.  

Imamin e qortoi Osmani dhe ai heshti. Atëherë i tha: “Përse nuk 

flet?” Ai tha: “Nëse flas, unë do të them vetëm atë që ti e urren, kurse te 

unë për ty janë vetëm ato që ti i do. 

 Kurrë mos bëni thirrje për duel. 

 Ruhuni shumë prej hipokrizisë dhe armiqësisë, pasi që të dyja sëmurin 

zemrën dhe mbi to mbin dyfytyrësia. 

 Të kesh dëshirë të vëllazërohesh me atë që je i sigurt se nuk të sjell 

mundim. 

 Përkrahni të pafuqishmin, ndihmoni të dhunuarin nga padrejtësia dhe 

bashkëpunoni me njëri-tjetrin. 

 Merrmi e jepni mes jush me të drejtën, me të drejtën bashkëpunoni dhe 

me të drejtën ndalojeni dorën e të padrejtit kokëtrashë. 

 Përkrahni të pafuqishmin, ndihmoni të dhunuarin nga padrejtësia, 

silluni mirë me gratë tuaja, thoni fjalë të vërtetë, plotësojeni amanetin, 

mbajeni besën e dhënë dhe qëndroni në drejtësi. 
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 O Zoti im, unë nuk i kam urdhëruar ata të bëjnë padrejtësi mbi 

njerëzit Tuaj. 

 Dita e të dhunuarit nga padrejtësia rëndon më shumë mbi atë që bëri 

padrejtësinë se dita e të padrejtit mbi të dhunuarin nga padrejtësia. 

 Përkrahësit tanë, edhe nëse janë të zemëruar, nuk bëjnë padrejtësi. 

Ata janë begati për fqinjët dhe paqe për ata me të cilët janë përzier. 

 Allahu e mëshiroftë atë burrë që shikon një të drejtë dhe ndihmon që 

ajo të vihet në vend, ose shikon një mëkat dhe e spraps atë, gjithashtu ai është 

ndihmues në të drejtën për shoqëruesin e tij. 

 Padrejtësia dhe mashtrimi e poshtërojnë burrin. 

 Ka humbur ai që e mban padrejtësinë. 

 Përdor drejtësinë dhe ruhu nga ashpërsia pa qenë e nevojshme dhe 

nga animi kah padrejtësia, sepse ashpërsia sjell përçarje,5 ndërsa animi kah 

padrejtësia bën thirrje për kapur shpatën.  

 Sa e keqe është padrejtësia mbi fqinjin! 

 Është shkatërruar ai që pretendon dhe ka humbur ai që shpif. 

 Kush rrëmben shpatën e të jashtëligjshmit, vret veten me të dhe kush 

i hap gropën vëllait të vet, bie vetë brenda.  

 Kush mbjell agresionin, korr humbjen. 

 Sa i keq është agresioni mbi njerëzit! 

                                                           
 5 Me këto fjalë Aliu i ndalon të dhunuarit nga padrejtësia të marrin armët për të luftuar, që 
të largojnë padrejtësinë. 
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 Padrejtësia bën thirrje për shpatën! 

 Qëllimi kryesor i bishave është sulmi, kurse qëllimi kryesor i 

kafshëve është të mbushin barkun. 

 Duroni sprovat e mos i lëvizni duart dhe shpatat tuaja për të 

plotësuar  dëshirat e gjuhëve tuaja.6 

 Mos e forco pushtetin tënd duke derdhur gjakun që e ke të ndaluar 

ta derdhësh. 

 Prefero të jesh i mundur e i trajtuar me drejtësi dhe mos prefero të 

jesh triumfues e të jesh i padrejtë. Pasha Allahun, të padrejtit unë do t’ia 

marr të drejtën dhe do t’ia jap atë të dhunuarit nga padrejtësia, pastaj do ta 

tërheq të padrejtin për brezi, derisa ta çoj aty ku jepet drejtësia, qoftë edhe me 

imponim. 

 Më i poshtëri i njerëzve është ai që shpejton të çojë një njeri të 

pafuqishëm te një sundimtar i padrejtë. 

 Padrejtësia ndaj të pafuqishmit është padrejtësia më e keqe. 

 Përsa i përket padrejtësisë që nuk falet, ajo është padrejtësia që robtë 

i bëjnë njëri-tjetrit. 

 Mos u bëj ndihmës i të padrejtit! 

 Për të padrejtin janë tre shenja: i bën padrejtësi atij që ka mbi vete, 

duke e kundërshtuar, i bën padrejtësi atij që është poshtë tij, duke e mposhtur 

dhe duke ndihmuar njerëzit e padrejtë. 

                                                           
 6 Aliu u flet luftëtarëve që ata të mos shpejtojnë të ngrenë armët për të plotësuar fjalën që 
thotë dikush prej tyre jo në kohën e duhur. 

 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

51 
 

 Ai që bën padrejtësi, ai që ndihmon në padrejtësinë dhe ai që e 

miraton padrejtësinë, që të tre janë ortakë në padrejtësinë. 

 Ai që miraton punën që kryen një komb, është si të ketë hyrë në atë 

punë së bashku me ta dhe, kush hyn në të gabuarën, ka dy faje: faji i punës 

me të gabuarën dhe faji i miratimit të së gabuarës. 

 Imamit i është thënë: “Cila punë dënohet më shpejt dhe 

cila punë e shtrin për tokë autorin e saj?” Aliu tha: “Padrejtësi ndaj 

atij që nuk ka përkrahës tjetër përveç Allahut dhe padrejtësia e të pasurit 

ndaj të varfrit.” 

 Në padrejtësinë kujto drejtësinë e Allahut në ty dhe në fuqinë kujto 

fuqinë e Allahut mbi ty. 

 Unë vazhdoj të jem i dhunuar nga padrejtësia qëkur Allahu i mori 

shpirtin Profetit të Tij dhe deri në ditën e sotme të njerëzve; para shfaqjes së 

Islamit isha akoma më i dhunuar, pasi vëllai im Ukajli mëkatonte ndaj 

vëllait tim Xhaferit dhe mua më rrihte.  

 Mëkatet janë shtëpia fortesë e të poshtrit. Ai as nuk e ndalon 

familjen e vet, as nuk e ruan atë që strehohet te ai. 

 Mos e vini drejtësinë në dorën e atyre që nuk janë të drejtë, sepse do 

t’i bëni padrejtësi drejtësisë. 

 Njerëzit ndajnë një mendim të përbashkët në kënaqësinë dhe në 

urrejtjen. Kush miraton një punë, në të vërtetë ka hyrë brenda në të dhe ai që 

e urren një punë, në të vërtetë ka dalë prej saj. 

 Për çdo njeri ka aq sa punon. 
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 Vlerësimi i çdo njeriu është me punën që ai bën më mirë. 

 Dijeni se njerëzit janë bij të asaj që bëjnë më mirë. 

 Mos shikoni se kush e tha, por shikoni se çfarë tha. 

 Gjëja më e nderuar është dituria. Allahu i lartësuar është i Dituri 

dhe Ai do çdo dijetar. 

 Atë që e ngadalëson dituria e tij, ai kurrë nuk shpejton të bëjë 

vlerësimin e vetes. 

 Puno për këtë botën tënde sikur do të jetosh gjithmonë. 

 Kush punon pak, sprovohet me dëshpërim. 

 Të mos jesh prej atyre që e shpresojnë botën tjetër pa punë. 

 Nderimi është me vullnet të lartë dhe jo me kockat e bëra pluhur. 

 Nderimi është me mendje e me edukatë dhe jo me origjinë e me fis. 

 Mësojeni diturinë, edhe nëse me atë nuk arrini gjë, pasi është më 

mirë që koha t’ju marrë nën mbrojtje, se sa t’u poshtërojë.  

 Nuk ka ndonjë lëvizje që në atë të mos keni nevojë për dituri. 

 Punëtori pa dituri është si ai që nuk ecën në rrugë të shtruara dhe 

largimi i tij nga rruga e shtruar e largon atë prej nevojës që ka, kurse 

punëtori me dituri është si ai që ecën në një rrugë të qartë, prandaj njeriu le të 

shohë nëse është duke ecur apo është duke u kthyer. 

 Mendimi le trashëgim dritën, kurse shkujdesja le trashëgim errësirën. 

 Pyet për të mësuar dhe mos pyet për të fyer. 
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 Më i dituri i njerëzve është ai që mbledh diturinë e njerëzve në 

diturinë e tij. 

 Kush vepron vetëm me mendimin e tij, shkatërrohet dhe kush 

konsultohet me burrat, i shoqëron ata në mendjet e tyre. 

 Kush mirëpret mendime të ndryshme, ai di vendet e gabimit. 

 Nuk ka thesar më të dobishëm se dituria dhe nuk ka madhështi më 

të lartë se butësia. 

 Dituria i pret pengimet e të sëmurëve. 

 Dituria të ruan ty dhe ti ruan pasurinë. 

 Nuk është mirësi të kesh shumë pasuri e fëmijë, por mirësi është të 

shtohet sa më shumë dituria jote. 

 Kanë marrë fund depozituesit e pasurisë edhe pse janë gjallë, kurse 

dijetarët vazhdojnë të jenë derisa të jetë koha. 

 Mbretërit janë sundimtarë të njerëzve, ndërsa dijetarët janë 

sundimtarë të mbretërve. 

 Dijetari është gjallë edhe nëse ka vdekur, kurse injoranti është i 

vdekur edhe nëse është gjallë. 

 Dituria është njëra prej dy gjallnive, dashuria është njëra prej dy 

afërsive në fis dhe kujtimi i bukur është njëra prej dy jetëve. 

 Imami u tha njerëzve të kohës së tij: “Injoranti juaj punon shumë, 

kurse dijetari juaj e merr shtruar.”7 

                                                           
 7 D.m.th: injoranti punon e lodhet shumë, ngaqë nuk mendon, ndërsa dijetari, me diturinë e 
tij, nuk shpejton në punën që kryen. 
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 Sa të shpejta janë orët e ditës, sa të shpejtë janë ditët e muajit, sa të 

shpejtë janë muajt e vitit dhe sa të shpejtë janë vitet e jetës! 

 Kur ndonjë pyetet për diçka që nuk e di, në asnjë mënyrë të mos i 

vijë turp të thotë: “Nuk e di!” Askujt të mos i vijë turp të mësojë një gjë kur 

nuk e di. 

 Të shumta janë punët që ti nuk i di dhe shumë herë mendimi yt në 

atë punë nuk është i qartë dhe shikimi yt në atë punë është i gabuar, por 

pastaj ti atë punë e shikon qartë. 

 Nuk ka varfëri më të rëndë se injoranca. 

 Ty nuk të siguron prej të keqes së injorantit as i afërmi, as fqinji. 

Më i frikësuar është ai që gjendet afër zjarrit, se sa ai që është në zjarr. 

 Kur Allahu e poshtëron një rob, i ndalon atij diturinë. 

 Çdo enë ngushtohet prej asaj që fusin në të, përveç enës së diturisë, e 

cila vetëm zgjerohet. 

 Në të vërtetë, edhe zemrat sëmuren, ashtu siç sëmuren trupat, 

prandaj kërkoni për zemrat fjalët e urta më të bukura. 

 Flakët e dashurisë janë më të lehta për t’u mbajtur se vështirësitë e 

një udhëtimi të gjatë. 

 Është shumë të pretendojë diturinë ai që nuk vepron mirë me të. Ai, 

që nuk është prej njerëzve të dijes, gëzohet shumë kur i thonë dijetar, pasi për 

të është e mjaftueshme heqja e shenjave të injorancës e pastrimi, prej faktit që 

ai është brenda injorancës, por ai zemërohet shumë kur i thonë injorant. 
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 Njeriu më pak i vlerësuar është ai që ka më pak dituri. 

 Dituria është një borxh, me të cilën shlyhet borxhi. 

 Dituria është më shumë nga sa mund të numërohet dhe prej çdo 

sendi merrni më të mirën e tij. 

 Kush jep shpjegime, pa pasur dituri, atë e mallkon toka e qielli. 

 Dijetarët nuk njihen, ngaqë ka shumë injorantë. 

 Allahu nuk i dënon injorantët që nuk mësojnë, derisa të dënojë 

dijetarët që nuk mësojnë të tjerët. 

 Falënderimi i dijetarit për diturinë e tij është që ai të derdhë diturinë 

e tij për atë që e meriton atë. 

 I vullnetshmi, edhe nëse nxiton, synon vetëm të lartësohet. Ashtu si 

shkëndija që shkëputet prej zjarrit, ajo i fshihet zjarrit dhe synon të ngrihet 

sa më lart. 

 Kur rri te ndonjë dijetar, bëj kujdes që më shumë të dëgjosh se të 

flasësh. 

 Dituria është e shoqëruar me punë. Ai që di, punon. Dituria 

brohoret për punën. Nëse puna nuk i përgjigjet diturisë, ajo shpërngulet. 

 O mbartës të diturisë, a e mbani atë? Në të vërtetë, dituria është për 

atë që di e që punon me të çka di dhe puna e tij përputhet me diturinë e tij. 

 Dijetari, që nuk punon me diturinë e tij, është si injoranti i hutuar, 

që nuk zgjohet dot prej injorancës së vet, madje argumenti kundër këtij 

dijetari është shumë më i rëndë. 
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 Mos e bëni diturinë tuaj injorancë dhe ndërgjegjësimin tuaj dyshim. 

Nëse dini, punoni dhe kur të ndërgjegjësoheni, bëni përpara. 

 S’ka më të bukur se puna e shoqëruar me butësi. 

 Ju thatë se filani ka fituar pasuri të madhe. Vallë a ka përfituar më 

shumë ditë që të shpenzojë në to pasurinë? 

 Biri i Ademit nuk do të lëvizë nga vendi Ditën e Gjykimit, derisa të 

pyetet: “Në ç’punë e konsumoi jetën e tij, në ç’punë e shkatërroi rininë e tij, 

nga e fitoi pasurinë e ku e shpenzoi atë dhe ç’punoi me diturinë që kishte!” 

 Tejkalimet tuaja të mjaftojnë për një varfëri që nuk ka fund. 

 Kush zotëron pasuri, shtrin dorën të marrë sa më shumë për vete prej 

pasurisë publike. 

 Dy janë ata që nuk ngopen kurrë: kërkuesi i diturisë dhe kërkuesi i 

pasurisë. 

 Tregtari është mëkatar dhe mëkatari është në zjarr, me përjashtim të 

atij që ka dhënë të drejtën dhe ka marrë të drejtën. 

 Në lidhje me grumbulluesin e pasurisë imami ka thënë: 

“Mbase prej së gabuarës e ka mbledhur atë dhe me të drejtë nuk ka dhënë 

prej saj.” 

 Varfëria është vdekja më e madhe. 

 Varfëria e bën të belbëzojë zgjuarsinë dhe i varfëri është i huaj në 

vendin e vet. 

 Varfëria në atdhe është emigrim. 
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 Për ty njëri vend nuk është më i mirë se tjetri dhe vendi më i mirë 

është ai që të mban.8 

 Sikur varfëria të më dilte përpara në formën e një burri, patjetër që 

unë do ta vrisja atë. 

 O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde, që të mos varfërohem në 

pasurinë Tënde. 

 Dëgjo, varfëria është prej pësimeve të rënda. 

 Nuk ka ndonjë të uritur të varfër, përveçse prej asaj që ka me bollëk 

një i pasur. 

 Nuk kam parë bollëk të mirash dhe përkrah tyre të mos ketë një të 

drejtë të humbur. 

 Ti nuk arrin ndonjë të mirë, veçse duke u ndarë prej një tjetre. 

 Ti nuk arrin ndonjë të mirë pa u munduar. 

 Gabimi në dhënien atij që nuk përpiqet dhe mosdhënia për atë që 

përpiqet, janë një. 

 Kur ke shumë prej një sendi, lëre dhe merr prej tij aq sa ke nevojë. 

 Padyshim që qortohet kushdo që merr atë që nuk është për të. 

 Asnjë njeri nuk është krijuar kot për t’u eglendisur dhe askush nuk 

është lënë kot.9 

                                                           
 8 Çdo vend është i mirë për banim, por vendi më i mirë është vendi ku nderohesh, ku gjen 
qetësi, vendi që të ushqen dhe të strehon. 
 9 D.m.th: eglendisesh me kënaqësitë dhe bën punë të kota, prej të cilave nuk ke asnjë dobi. 
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 Bëni kujdes të madh ndaj borxhit. 

 Borxhi të poshtëron. 

 Ruhuni shumë prej dënimeve që kanë pësuar kombet para jush, për 

shkak të punëve të tyre të këqija, kujtojeni gjendjen e atyre në të mirë e në të 

keqe, ruhuni shumë që të mos bëheni si ata, nxirrni këshilla prej atyre që 

kanë jetuar para jush, para se të nxjerrin këshilla prej pësimeve tuaja ata që 

do të vijnë pas jush. 

 Mos u impononi fëmijëve tuaj moralet tuaja, sepse ata janë krijuar 

për një kohe ndryshe nga koha juaj. 

 Allahu të ka bërë të lirë, prandaj mos ji skllav i një tjetri. 

 Me çdo detyrë që ta ngarkosh të lirin, ai e mban atë dhe e quan 

shtim nderimi për të, me përjashtim të asaj që i ul atij një pjesë të lirisë së tij. 

Atëherë ai kundërshton dhe nuk i përgjigjet thirrjes. 

 Unë nuk u ngarkoj me atë që ju e urreni. 

 Ty të kam lejuar të jesh me atë që të duket  më mirë. 

 Kujdesi i tepërt është gjysma e plakjes. 

 Unë nuk dënoj se ashtu mendoj unë. 

 Nuk lejohet ekzekutimi para kryerjes së krimit. 

 Kush ngrihet mbi kohën, ajo e poshtëron atë. 

 Të ndaloj të nxitohesh në fjalë e në punë. 
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 Kijeni frikë Allahun në robtë e Tij, sepse ju mbani përgjegjësi edhe 

për tokat e kafshët. 

 Pasha Allahun, sikur të më jepeshin shtatë tokat që janë nën 

planetët, që unë të kundërshtoj Allahun, qoftë edhe duke i rrëmbyer një 

milingone një kokërrz elbi, kurrë nuk do ta bëja, pasi bota juaj te unë është 

më pak e rëndësishme se një gjethe në gojën e karkalecit.  

 Prefero të vërtetën mbi gënjeshtrën, edhe kur e vërteta të dëmton, 

pavarësisht se gënjeshtra të sjell dobi.  

 Ndihmo nevojtarin në çast, sapo ta shikosh. 

 Të urdhëroj për drejtësi ndaj jo myslimanëve, që janë në besën e 

shtetit islam dhe për drejtësi ndaj të dhunuarit nga padrejtësia. 

 A mund të jem i kënaqur në vetvete, që të thuhet prijësi i 

besimtarëve dhe të mos i shoqëroj ata në vështirësitë e kohës? 

 Kryefamiljari ka më shumë detyrim ta mbartë atë. 

 Preferoj të rri pa gjumë, të shkul ferrat dhe të tërhiqem lidhur në 

pranga.  Kjo për mua është më e dashur se të jem despot. 

 Të erdhi ndihma. 

 Po më urdhëron të kërkoj fitoren me pabesi? 

 Ndjekësit e çdo thirrësi priren pas çdo ere. 

 Ndiqni të drejtën dhe të drejtët kudo që janë. 

 Kije frikë Allahun dhe kthejua njerëzve pasuritë e tyre. 
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 O Muak’kal, kije frikë Allahun sa të mundesh dhe mos tiranizo 

ata që i drejtohen Kibles. 

 Kijeni frikë Allahun për robtë e për vendin e Tij, sepse ju jeni 

përgjegjës deri edhe për skutat e për kafshët. 

 Ruhuni nga mëkatet, kur jeni në vetmi. 

 A të tradhtoj myslimanët, o djalë i Ebù Ràfiut? 

 Moj ti, po kërkon një punë, që e kishe qëllim dhe pastaj pretendon 

se dëshiron përmirësimin për njerëzit? 

 Largohu nga përgojimi, sepse përgojimi është bashkim i çengelave të 

zjarrit të Xhehen’nemit. 

 Ndaje një pjesë për nevojtarët, që ata të marrin aty ku merr ti dhe 

organizo për ta një kuvend publik. 

 Për banorët e çdo vendi ndaj pjesë nga “Shtëpia e pasurisë”, si dhe 

pjesë nga drithërat e bukës. 

 Bashkoni këto zemra dhe kërkoni për to urtësi, sepse zemrat preken 

ashtu siç preken edhe trupat. 

 Duaj për tjetrin atë që do për veten tënde dhe mos duaj për tjetrin atë 

që nuk e do për veten tënde. 

 Ruhuni nga dënimet që kanë rënë mbi popujt para jush, për shkak 

të punëve të tyre të këqija. 

 Bëj mirë për njerëzit, që Allahu të bëjë mirë për ty. 
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 Thuaj fjalë të mira, fjalë që i pranon rregulli dhe e kupton i veçanti e 

i zakonshmi. 

 Korre të keqen prej zemrës së tjetrit, duke e shkulur atë prej zemrës 

tënde. 

 Për hir të Allahut, ruaje për ta të drejtën, që Ai e ka lënë në 

ruajtjen tënde. 

 Prefero të jesh i mundur, por ji i drejtë dhe mos prefero të jesh 

triumfues, por jo tiran. 

 Zgjidh cilën të duash, njërën nga të dyja. 

 Përzgjidh shtetasit më të mirë për të gjykuar punët e njerëzve. 

 Ata rrëmbyen si ujqërit nga pasuritë e njerëzve, që ishin ruajtur për 

vejushat e për jetimët e tyre. 

 Vonoje të keqen sa të kesh mundësi. 

 Allahu i dënon dijetarët, nëse ata s’frenojnë teprimin e tiranit dhe 

nuk ndalojnë urinë e të dhunuarit nga padrejtësia. 

 Ule zemërimin ndaj tyre dhe zbute krahun për ta. 

 Edukoje jetimin, ashtu siç edukon fëmijën tënd. 

 Kur besimtari turpëron vëllain e tij, e ka braktisur atë. 

 Kur dëshiron të të lavdërojnë, mos trego asnjë kujdes për lavdërimin. 

 Kur do të njohësh karakterin e burrit, këshillohu me të. 

 Kur Allahu vendos të ulë një njeri, i ndalon atij diturinë. 
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 Kur s’ke nevojë për një send, lëre atë dhe merr prej tij vetëm aq sa të 

duhet. 

 Kur e mira bëhet zotëruese mbi kohën e mbi njerëzit e asaj kohe dhe 

pastaj burri mendon keq për një burrë tjetër, që s’ka bërë asnjë vepër të 

turpshme, në të vërtetë ka bërë padrejtësi.  

 Kur bota i vjen dikujt me të mira, atë e turpërojnë punët e bukura të 

tjetrit dhe, kur ai i kthen shpinën botës, ai i heq vetes punët e mira që ka 

bërë. 

 Kur je në gjendje të mirë, të gjithë janë me ty dhe, kur bie në 

ngushtësi, të urren edhe familja jote. 

 Kur njeriu arrin në këtë botë mbi kapacitetin e tij, moralet e tij 

urrehen prej njerëzve. 

 Kur lëviz forma e së keqes, por ajo nuk del sheshit, atëherë lind 

frikësimi. 

 Kur ndryshon sulltani, ndryshon koha. 

 Kur të ndërgjegjësoheni plotësisht, ejani. 

 Kur rri te ndonjë dijetar, bëj kujdes, që më shumë të dëgjosh se sa të 

flasësh. 

 Kur të përshëndesin, ktheje përshëndetjen me fjalë edhe më të 

bukura. 

 Kur të shikoni sherr, largohuni prej tij. 
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 Kur ngre dikë më lart nga sa e meriton, parashiko prej tij që të të 

ulë ty, po aq sa e ngrite ti atë. 

 Kur i kërkon një bujari ndonjë nevojë, lëre atë të mendohet. 

 Kur të trokasin vëllezërit në portën tënde, mos i mbaj atyre sendet që 

ke në shtëpi, por mos merr përsipër gjëra që janë përtej portës tënde. 

 Kur të mësoni, punoni. 

 Kur një popull meriton zemërimin e Allahut, në atë popull ngrihen 

çmimet dhe e sundojnë njerëzit e vet më të këqinj. 

 Kur bën të gjitha punët, të jesh si ai që s’ka bërë asgjë. 

 Kur e mposht armikun tënd, tregohu tolerant ndaj tij si falënderim 

për fuqinë që kishe mbi të. 

 Kur rrudh dorën për të shpërblyer, atëherë le të zgjatet gjuha jote për 

të falënderuar. 

 Kur bariu është ujk, kush do t’i ruajë dhentë? 

 Kur te një burrë gjendet një cilësi e pastër, prisni simotrat e saj. 

 Kur ti ke kthyer shpinën dhe vdekja vjen nga përpara, koha e 

takimit me të është shumë e shpejtë. 

 Në padrejtësinë kujto drejtësinë e Allahut ndaj teje dhe në fuqinë, 

kujto fuqinë e Allahut mbi ty. 

 Të lejova që në punët e tua të veprosh si të jetë më e mirë për ty. 

 Nxitoni me këto dy shpatat tuaja, derisa të arrini te porta e 

Osmanit dhe mos lini asnjë që të arrijë te ai për t’i bërë keq atij. 

 Mëshiro, që të mëshirohesh. 
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 Dërgo te unë llogarinë tënde. 

 Trego butësi, përderisa butësia është më e butë dhe përdor ashpërsi 

vetëm atëherë kur nuk të kryen punë gjë tjetër përveç ashpërsisë. 

 Ndaloje keqbërësin me shpërblimin e bamirësit. 

 Lutu Allahut të të japë fuqi për çdo punë në të cilën ka mirësi. 

 Kërko diturinë e ligjit të fesë dhe mos kërko poshtërimin e futjen e 

tjetrit në vështirësi. 

 Gjej shokun para se të udhëtosh dhe kërko komshiun para shtëpisë. 

 Ai përvetësoi, madje e keqpërdori përvetësimin dhe bashkë me të 

emevitë përtypin pasurinë e Allahut, ashtu siç përtyp deveja bimësinë e 

pranverës. 

 Mbuloje nderin e vëllait tënd dhe fale shkarjen e mikut tënd. 

 Ata u ndriçuan prej pishtarit të një llambe të qartë. 

 Përdor drejtësinë, bëj kujdes nga arbitrariteti dhe vëri fre shpatës. 

 Konsultohu me tregtarët e me ata që kanë punishte prodhimi dhe 

këshilloi ata për punë të mira. 

 Më i mëparshmi prej jush është më i larti juaj dhe më i larti prej 

jush, është më i mëparshmi juaj. 

 Njeriu, në gjendjen më të keqe, është ai që s’ka besim te asnjë njeri, 

për shkak të paragjykimit të tij, prandaj atij askush nuk i beson për shkak 

të punëve të këqija. 
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 Faji më i rëndë është ai që fajbërësi e quan të parëndësishëm. 

 Dituria është gjëja më e nderuar. Allahu i Lartësuar është i Dituri 

dhe Ai i do të gjithë dijetarët. 

 Puna më e nderuar e bujarit është shkujdesja e tij ndaj asaj që ai di. 

 Në zemrën tënde të ndjesh për shtetasit e tu mëshirë, dashuri dhe 

butësi. 

 Bariu më i keq është ai bari, tufa e të cilit përkeqësohet me të. 

 Kush mendon, vendos drejt ose është afër së drejtës, kurse ai që 

nxitohet, gabon ose është afër gabimit. 

 Jemi në një kohë, kur shumica e bashkëkohësve e konsiderojnë 

pabesinë zgjuarsi. 

 Bëni durim në pësimet dhe mos lëvizni duart e shpatat për dëshirat e 

gjuhëve tuaja. 

 Thoni të vërtetën, kryejeni emanetin dhe mbajeni besën e dhënë. 

 Hidh një vështrim… a shikon gjë tjetër përveçse një të varfëri, që e 

ka mbërthyer varfëria ose një të pasuri, që mirësinë e Allahut e ka 

shndërruar në mohim? 

 Shtresa injorance: vajza të varrosura të gjalla, idhuj, që adhurohen 

dhe luftëra të ndezura. 

 Shuajeni zjarrin e fanatizmit dhe urrejtjen e kohës së injorancës që 

keni në brendësi të zemrave tuaja. 
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 Kërkoni të mirën, që dhe ata të bëjnë mirë. 

 Argjendi e ngriti kokën! Ndërtimi për ty përshkruan pasurinë. 

 Liroje nyjën e çdo urrejtjeje ndaj njerëzve, pri prej vetes shkakun e 

çdo padrejtësie dhe qëndro larg çdo gjëje që nuk është e mirë për ty. 

 Kënaquni me gjellën e tij dhe bëjeni të butë dyshekun e tij. 

 I doli përpara mendjemadhësia, ai u krenua ndaj Àdemit me 

krijimin e tij dhe u tregua fanatik për origjinën e tij. 

 Ruhuni me qortimet. 

 Njeriu më i pamundur është ai që s’ka mundur të fitojë vëllezërit. 

 Për çdo të drejtë numëroni një falsifikim. 

 Mëso prej çdo sprove që ka kaluar njeriu. 

 I vërteti më madhështor është ai që jep të drejtën dhe gënjeshtari më i 

poshtër është falsifikatori. 

 Allahu e mënjanoi rrjedhën e saj dhe e largoi vendaljen e saj. 

 Jepi atyre faljen e tolerancën tënde, ashtu siç dëshiron të të japë 

Allahu faljen dhe tolerancën e Tij. 

 Jepi atij vend pranë teje, aq sa të mos e ketë zili ndonjërin prej atyre 

që është afër teje. 

 Tradhtia më e madhe është tradhtia ndaj popullit. 

 Më e madhja e drejtë e detyrueshme është e drejta që ka sundimtari 

mbi shtetasit dhe e drejta e shtetasve mbi sundimtarin. 
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 Fale atë që të ka bërë padrejtësi, jepi atij që të ka ndaluar dhënien, 

mbaji lidhjet e farefisnisë me atë që i ka prerë lidhjet me ty dhe mos e urre atë 

që të urren ty. 

 Mëso, se shumica e tyre ka monopolin e gjërave të dobishme dhe 

shfaq arbitraritet në shit-blerje. 

 Dije, se Zotëruesi i vdekjes është edhe Zotëruesi i jetës. 

 Dije, se njerëzit i bën të përmbahen në të drejtën vetëm ajo që i 

ndalon nga punët e kota. 

 Dije, se të kam dërguar në një vend, ku para teje ka pasur shtete të 

drejta dhe shtete despotike. 

 Dije, se më i dituri i njerëzve është ai, që, mbi diturinë e tij, mbledh, 

diturinë e njerëzve. 

 Dijeni, se e mira prej së mirës është dhënësi i saj dhe e keqja prej së 

keqes është bërësi i saj. 

 Dijeni, se mbi ju përgjojnë shpirtërat tuaj dhe ju shikojnë gjymtyrët 

tuaja. 

 Dijeni, se nuk është ndonjë send përveç asaj që padroni i tij të ngopet 

prej tij dhe ta lajkatojë atë, me përjashtim të jetës. 

 Dijeni, se njerëzit janë bij të asaj që bëjnë mirë. 

 Dijeni, se njerëzit te ne ngushëllojnë njëri-tjetrin. 

 Puno për botën tënde, sikur të jetosh gjithmonë. 
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 Punoni pa hipokrizi. 

 Përkrahni të pafuqishmin, ndihmoni të dhunuarin nga padrejtësia, u 

bëni mirë grave tuaja, thoni të vërtetën dhe kryejeni emanetin.  

 Hape dorën në shpenzim për atë aq sa atij t’i largohet sëmundja dhe 

me shpenzimin tënd të pakësohet nevoja që ai ka për njerëzit. 

 Puna më e mirë është ajo që ti e urren të bëhet mbi ty. 

 Përkohshmëria më e mirë është fshehja e përkohshmërisë. 

 Gëzimi më i madh në sytë e qeveritarëve është vendosja e drejtësisë në 

vend dhe shfaqja e dashurisë së shtetasve. 

 Bëni të mirën dhe mos urreni asgjë nga e mira, pasi e vogla e së mirës 

është e madhe dhe e pakta prej saj është shumë. 

 Sinqeriteti më i keq është vetëlavdërimi. 

 Pranoje ndjesën e ndjesëkërkuesit. 

 Njeriu, me më pak vlerë, është ai që ka më pak dituri. 

o *Armiku më i madh është ai që e fsheh më mirë mashtrimin. 

 E meta më e madhe është kur i vë tjetrit të metën që e ke vetë. 

 Krenaria më e madhe është të mos krenohesh. 

 Bëji të mira bashkëbiseduesit tënd sa të kesh mundësi. 

 Respektoi sa më shumë kontratat e lidhura. 

 E drejta më e shumtë është në gjërat që ju nuk i doni. 

 Shko sa më shpesh aty ku japin mësim dijetarët dhe aty ku 

diskutojnë filozofët. 
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 Shumoi ndeshjet e mendjeve nën vezullimin e dëshirave. 

 Respektoje veten ndaj të gjitha poshtërsive. 

 E urrej, që ju të jeni prej atyre që shajnë.  

 Te Allahu qahem për ata që jetojnë injorantët. 

 Dëgjoni, çdo tokë, që ka ndarë Osmani, çdo gjë që ai ka dhënë prej 

pasurisë së Allahut, do të kthehet në “Shtëpinë e pasurisë”. 

 Dëgjoni, për çdo gjak ka një gjakmarrës dhe për çdo të drejtë ka një 

kërkues. 

 Dëgjoni, prej kësaj bote ai i ktheu shpinën gjërave që kishte afër dhe 

u afrua ndaj gjërave që i kishin kthyer shpinën. 

 Vini re, ju zemëroheni e hakmerreni, kur sundoheni nga naivët. 

 Dëgjoni, punoni me dëshirë, ashtu siç punoni nga frika! 

 Horizontet u errësuan, vendmbërritja është maskuar dhe njerëzit 

bëjnë gjëra të dyshimta. 

 Bëni kujdes në bindjen ndaj parisë suaj, që krekoset me fisin. 

 Dëgjoni, nesër të mos thonë disa prej jush se na mashtroi kjo botë, 

prandaj vumë nën zotërim prona të mëdha. 

 Mjekuesi më i madh për njerëzit është ai që shkon me një njeri të 

pafuqishëm te një sulltan tiran. 

 Njeriu është pasqyrë e njeriut. 

 Dëgjoni, varfëria është prej katastrofave. 
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 Dëgjoni, Ai me të drejtë ndërtoi qiejt e tokën. 

 Dëgjoni, unë luftoj dy burra: një burrë, që pretendon se nuk ka fis 

dhe një tjetër, që e pengon të parin të gjejë fisin. 

 Dëgjoni, keni hyrë thellë në tirani dhe keni bërë prishje e ngatërresa 

në tokë, por kijeni frikë Allahun, kijeni frikë Allahun në shtimin e 

fanatizmit. 

 Ai kurrë s’mban sekret ndaj atyre dhe asnjë punë s’bën pa ta. 

 Ai të mos mjaftohet me aq pak sa kupton, por le të shkojë deri në 

pikën më të largët. 

 Ne vetëm për ujë shkuam te ai. Nëse ne do të kishim arritur para 

tij, kurrë nuk do ta ndalonim ujin për ta. 

 Të drejtën bëje detyrë për të afërmin e për të largëtin.  

 Shkoni me shumicën, sepse dora e Allahut është me komunitetin.  

 Allahu i ka dhënë shumë pakicës. 

 Kijeni frikë Allahun, kijeni frikë Allahun për fqinjët tuaj. 

 Kijeni frikë Allahun, kijeni frikë Allahun për të mjeruarit dhe i 

bëni pjesëtarë ata në mjetet tuaja të jetesës. 

 Allahu ju ka krijuar me të drejta të paprekshme në tokën e Tij dhe 

ka dhënë siguri mes krijesave të Tij.  

 Allahu, me të vërtetë, është mbrojtës që mbi ju të mos ketë padrejtësi. 

 Allahu s’ju ka krijuar kot. 
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 O Zoti im, na bëj më të mirë nga sa ata mendojnë dhe na i fal 

mëkatet që ata nuk i dinë! 

 O Zoti im, na fal edhe ato mëkate që nuk i dimë! 

 O Zoti im, na fal ne dhe ata! Në të vërtetë, vëllezërit tanë bënë 

padrejtësi kundër nesh. 

 O Zoti im, falmi mua mëkatet që Ti i di më mirë se unë. Nëse unë 

rikthehem në mëkate, Ti kthehu te unë me falje mëkatesh. 

 O Zoti im, padyshim që Ti e di, sikur unë do të di se kënaqësia Jote 

qëndron që unë të vë të mprehtën e shpatës sime në barkun tim… 

 O Zoti im, vetëm Ty të thërras për ndihmë kundër kurejshëve. 

 O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde, që të mos varfërohem në 

pasurinë Tënde. 

 O Zoti im, unë i përkëdhela ata nga mëshira dhe u kujdesa shumë 

për mbarësinë e tyre. 

 O Zoti im, unë nuk i kam urdhëruar ata të bëjnë padrejtësi mbi 

robtë Tuaj. 

 O Zoti im, Zot i kësaj toke, të cilën Ti e ke bërë vendbanim për 

njerëzit. 

 Vëllain tënd këshilloje me pastërti dhe ndihmoje atë në të gjitha 

gjendjet. 

 Urdhërova të jini të ashpër me të padrejtët. 

 Ju kini urdhëruar për punë. 
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 Mbaje gjuhën kundër vetes. 

 Ndaloje monopolizimin.  

 Pasuritë e tyre janë si pasuritë tona dhe gjaku i tyre është si gjaku 

ynë. 

 Kur punët ngjajnë njëra me tjetrën, puna e parë konsiderohet e 

fundit. 

 Nëse i nxjerr banorët e Shamit prej vendit të vet, rumët do të 

marshojnë drejt tokave të tyre. 

 Nëse të padrejtin e trajtoj me butësi, ai kurrë nuk i shpëton dënimit, 

pasi dënimi atij i ka vënë pritë në kapërcimin e rrugës. 

 Bëj që trupi të shijojë dhembjen e bindjes, ashtu siç e bëre atë të 

shijojë ëmbëlsinë e mëkatit. 

 Në të drejtën te unë të jini të barabartë. 

 Jepu njerëzve të drejtat e tyre. 

 Nëse shtetasit mendojnë në ty padrejtësi, menjëherë zbehe mendimin 

e tyre me kërkim ndjese dhe largoje prej vetes paragjykimin e tyre me gjerësinë 

tënde. 

 Nëse bën marrëveshje me armikun ose i ke dhënë besë atij, nxito të 

qëndrosh besnik në besën e dhënë. 

 Nëse flas, do të them vetëm atë që ti e urren, por për ty te unë s’ka 

gjë tjetër përveç asaj që ti dëshiron. 
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 Nëse faji i vënë atij është orientimi e udhëzimi im për të, e shumta, 

ai qortohet dhe s’ka faj për të. 

 Nëse patjetër kërkohet fanatizëm, le të jetë fanatizmi juaj për cilësi 

të nderuara e për punë të mira. 

 Nëse do të jesh i padurueshëm për gjërat që ty të dolën nga dora, do 

të jesh i padurueshëm për gjithçka që nuk arrin te ti.   

 Nëse thua të vërtetën, ne të shpërblejmë dhe, nëse gënjen, të dënojmë. 

 Nëse ke besim te vëllai yt, shpenzoje për të pasurinë dhe dorën tënde. 

 Nëse s’je i butë, zbutu. 

 Nëse ata të vënë të parë me shëndet dhe janë të vendosur të jenë të 

kënaqur me ty, atëherë merri në dorë punët e tyre. 

 Dje unë isha shoku juaj, sot jam mësim për ju, nesër do të ndahem 

prej jush. Allahu të na i falë mëkatet mua dhe ju. 

 Unë jam poshtë asaj që thua ti dhe më lart se ajo që ke ti në shpirt. 

 Unë jam një burrë prej jush, kam të drejtat që keni ju dhe kam 

detyrimet që keni edhe ju.  

 Unë jam ndihmësi yt! Unë i hap luftë atij që lufton ti. 

 Unë jam zbutës i kësaj bote në fytyrën e saj, jam vlerësues i saj me 

vlerën që ajo ka dhe jam shikuesi që e shikoj atë në sy. 

 Unë jam si guri i mullirit, që rrotullohet rreth meje dhe unë jam në 

vendim tim. 
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 Unë ju paralajmëroj se do të bini të vdekur përgjatë këtij lumi. 

 Unë jam një ditë e re, për ty jam dëshmitar. Prandaj puno më të 

mirën dhe thuaj fjalë të mira. 

 Ti je si ai që e godet veten për të vrarë atë që ka prapa. 

 Ju jeni vëllezër dhe s’ju ndan gjë tjetër përveç pabesisë së qëllimeve 

dhe të keqes së ndërgjegjeve. 

 Ju e dini mirë hallallin e haramin, prandaj mjaftohuni me atë që 

keni mësuar. 

 Ju o arabë kini burrëri mes gurëve të ashpër. 

 Shfrytëzoni rastet e së mirës. 

 Shpalose këtë shembull o Ebù Esved! 

 Të kujtoj Allahun, të mos largohesh prej Osmanit. 

 Ndihmojeni të dhunuarin nga padrejtësia, ndaloni dorën e çdo të 

padrejti të dyshuar dhe bëni bamirësi ndaj grave tuaja. 

 Bëj drejtësi me njerëzit, ti vetë, njerëzit e afërm të familjes tënde dhe 

shtetasit, që gëzojnë dashamirësinë tënde. 

 Mbani drejtësi ndaj njerëzve nga ana juaj dhe bëhuni të durueshëm 

ndaj nevojave të tyre. 

 Shiko ata pasanikë, që kanë prona e janë shtrirë shumë. 

 Në çdo kohë shikoje fytyrën tënde në pasqyrë. Nëse ajo është e 

bukur, menjëherë konsideroje të shëmtuar, duke i shtuar asaj diçka të keqe. 
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 Shikoni, nëse urreheni, edhe ju urreni. 

 Ose vëllai yt në fe ose i barabartë me ty në krijim. 

 Përsa i përket të pasurve, nga paria e popujve, ata u bënë fanatikë 

për shenjat e vendeve ku gjendeshin të mirat. 

 Unë e dija mirë se ata do t’i kthenin shpinën Osmanin dhe se 

patjetër që do të stisnin sajesat e ngjarjet. 

 …në vijim, besëdhënia për mua në Medinë të detyron të qëndrosh në 

Sham. 

 Përsa i përket hidhërimit tim, ai është i përhershëm dhe përsa i 

përket natës sime, ajo është ndenjje zgjuar. 

 Faji, që nuk falet, është padrejtësia që njerëzit bëjnë ndaj njëri-

tjetrit. 

 Në lidhje me kërkesën tënde për të të dhënë Shamin, unë s’mund të 

të jap ty sot atë që s’ta dhashë dje. 

 Ti nuk e përmende punën e jetën tonë me drejtësi. 

 Allahu i Madhëruar ka bërë për tiranin e këtij populli kërkim 

ndjese dhe falje mëkatesh. 

 Me të vërtetë, Allahu i ka mbrojtur njerëzit, që Ai të bëjë padrejtësi 

ndaj tyre. 

 Me të vërtetë, Allahu e ka shtuar shpërblimin për ju për marshimin 

tuaj dhe ju jeni në marshim. 
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 Puna jonë është e vështirë dhe gati e pamundur. 

 Është detyrim mbi sundimtarin, që atë të mos e ndryshojë mirësia që 

ka arritur. 

 Saëdi më tha se ti e ke sharë atë padrejtësisht dhe ke qëndruar para 

tij me arrogancë e me mendjemadhësi. 

 Në të vërtetë, kërkimi i diturisë për ty është detyrë më parësore se 

kërkimi i pasurisë. 

 Ju kontrolloheni nga shpirtërat tuaj dhe shikoheni prej gjymtyrëve 

tuaja. 

 Atë, që nuk është këtu, e nxisin dy të rejat, nata e dita, që ai të 

punojë për më të mirën, me qëllim që të kthehet sa më shpejt.  

 Në paqe ka siguri për vendin. 

 Në pajtimin, ka siguri për vendin. 

 Në paqen ka lamtumirë për ushtrinë, qetësim prej brengave dhe 

siguri për vendin. 

 Disa njerëz adhurojnë Allahun për dëshirat dhe ky është adhurimi i 

tregtarëve. 

 Më erdhën njerëz nga ata që punojnë për ty dhe më thanë se ata 

kanë një lumë, që është tharë e nuk i ka mbetur gjurmë. 

 Për çdo të drejtë ka një kërkues. 

 Për zemrat ka dëshira, afrim dhe kthim shpine, u shkoni zemrave 

nga ana e dëshirave dhe e afrimit, pasi zemra, kur urren, verbohet. 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

77 
 

 Pasurinë, që ti sot ke në dorë, e kanë pasur të tjerë para teje dhe pas 

teje ajo do të jetë për të tjerë. 

 Atij që i është prishur e brendshmja, është si i zhyturi në ujë, i cili, 

nëse do të zhytej një tjetër, me siguri që uji do të kalonte me lehtësi në barkun 

e tij. 

 Besimtarët janë njerëz që këshillojnë njëri-tjetrin. 

 Ti je nga ata burra, që të ka tërhequr mendjemadhësia dhe dëshira 

të ka çuar në rrugën e humbjes.  

 Në fakt, ti e ke ndihmuar Osmanin aty ku fitorja ishte për të mirën 

tënde dhe e braktise atë atëherë kur fitorja ishte për të. 

 Ti je i pari që je krijuar i paditur dhe më pas mësove, por shumë 

punë, ti nuk i di. 

 Ti e ktheve fenë tënde në një burrë, burrë të pandershëm dhe që 

poshtëron të ndershmin në kuvendin e tij. Qëllimi i dukshëm i tij është kjo 

botë. 

 Ata, që kanë jetuar para jush, janë shkatërruar, për shkak se u 

kanë ndaluar njerëzve të drejtën dhe e kanë blerë atë. 

 Në të vërtetë, banorët e atij qyteti janë qen që lehin, bisha që ulërijnë 

dhe kërcëllijnë dhëmbët të shqyejnë njëri-tjetrin. 

 Në fakt, kjo është sharje për një sharje ose falje për një faj. 

 Njerëzit i bashkon kënaqësia dhe zemërimi. Kush është i kënaqur 

me një punë, hyn brenda saj dhe kush është i zemëruar me atë punë, ka dalë 

jashtë saj. 
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 I qortuar është ai që merr atë që nuk është për të. 

 Në të vërtetë, prijësit janë sprovuar me padrejtësi. 

 Ai është një burrë, që ka marrë diturinë që s’kanë mundur ta 

marrin njerëzit. 

 Ai nuk ka besimin tim, më braktisi dhe nxiti njerëzit të largohen 

prej meje. 

 Është vend ku bëhet luftë e grabitet. 

 Ajo është mburoja ime, as nuk e kam shitur e as nuk e kam 

dhuruar. 

 Të ndaloj të nxitohesh në fjalë e në punë. 

 Ata i kanë kthyer shpinën së drejtës dhe nuk e shikojnë atë.  

 Ata i ngritën lart librat e Kur’ànit, që të kthehen në gjykimin e tij. 

 Ata kërkojnë një të drejtë, nga e cila vetë kanë hequr dorë dhe një 

gjak, që vetë e kanë derdhur. 

 Unë emëroj Eshter En’nekhaij’jin. 

 Për vendin tuaj kam dëgjuar kështu. 

 Unë kam nisur ushtri, që me lejen e Allahun po marshon për te ju. 

 Unë nuk e luftoj atë që nuk më lufton dhe që nuk ka shfaqur ndaj 

meje armiqësinë e tij. 

 Unë e di atë që ju përmirëson. 
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 Punëmirët, derisa ta bëjnë punën e mirë, janë më nevojtarë se ata që 

kanë nevojë për atë punë. 

 Të porosis për butësi në injorancë dhe për fqinjësi të mirë. 

 Të porosis për drejtësi ndaj jo myslimanëve, që janë në besën e shtetit 

islam, për drejtësi ndaj të dhunuarit nga padrejtësia dhe për ashpërsi ndaj të 

padrejtit.  

 Shpejto për një dituri, që ka qëndruar në gjuhë dhe lartësoje atë që 

duket prej saj. 

 Mbajeni fjalën, kur e jepni, bëni drejtësi, kur gjykoni dhe mos u 

krenoni me të parët. 

 Matni e peshoni drejt dhe njerëzve mos u jepni mangët. 

 Ata njerëz tokën e kanë qilim dhe dheun dyshek. 

 Më i fuqishmi për të dënuar të jetë i pari që fal. 

 Cilido prej dy të rejave (nata e dita) që kalon, për ata është e 

përhershme. 

 Ruhuni, të mos bëheni servilë ndaj njerëzve. 

 Ruhuni, të mos merrni më shumë për vete nga sendet për të cilat 

njerëzit janë të barabartë. 

 Ruhu nga vetëpëlqimi. 

 Ruhuni nga mashtrimi, sepse ai është prej veseve të njerëzve të 

këqinj. 
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 Ruhu, që kur të përmendet bërësi i punës, të mos urresh asnjë punë.  

 Ruhu nga çdo punë e bërë në fshehtësi, që të turpëron, kur ajo bëhet 

sheshit. 

 Ruhu nga gjithçka për cilat kërkon ndjesë, sepse ndjesa nuk 

kërkohet për të mirën. 

 Ruhu, që të mos shoqërohesh me koprracin, sepse largon prej vetes 

atë që ti ke më shumë nevojë. 

 Ruhu, të mos miqësohesh me gënjeshtarin, sepse ai është si mirazhi. 

 Ruhuni nga çalimi e nga venitja e moraleve dhe bëjeni gjuhën një. 

 Ruhuni nga borxhi. 

 Ruhuni nga hipokrizia e armiqësia. 

 Ditët mes jush e atyre janë koprrace dhe vajtore mbi ju. 

 O popull, edhe pse u mashtrove e u vetëmashtrove, që njohe 

mashtrimin e atë që të mashtroi, përsëri këmbëngule. 

 O njerëz, unë jam një burrë prej jush. 

 O njerëz, unë jam vetëm njëri prej jush, kam ato të drejta e detyrime, 

që keni edhe ju. Të drejtën nuk e zhvlerëson asnjë send. 

 O njerëz, betohem në Allah, unë nuk ju nxis në ndonjë adhurim, 

nëse nuk jam para jush në atë. 

 O njerëz, fizikisht jeni të bashkuar, dëshirat i keni të ndryshme dhe 

fjala juaj është e ndarë mes heshtjes e kokëfortësisë. 
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 Ata të dy më dhanë besën për këtë punë. Edhe sikur të 

kundërshtojnë, unë nuk i urrej. 

 Sa i keq është agresioni mbi njerëzit! 

 Koprracia është mbledhësja për të këqijat e mangësive. 

 Koprracia është veshja e sipërme e varfërisë. 

 Koprracët, më lehtë e kanë të anashkalojnë krimin e rëndë, se sa të 

shpërblejnë për bamirësinë më të vogël. 

 Barqe të uritura e zemra të zemëruara. 

 Disa prej tyre duan të përfitojnë nga pasuria. 

 Disa prej tyre duan të kenë vetëm djem dhe nuk duan të kenë vajza.  

 Tirania është fundi i kohës së mbretërve. 

 Despotizmi e falsifikimi qortojnë njeriun. 

 Kanë mbetur disa nga kryengritësit. 

 Tehu i shpatës ka lënë një numër, më të shumtët janë fëmijë. 

 Vendi po lëviz fuqishëm kundër teje. 

 Jam njoftuar se disa burra prej atyre, që ishin para teje, kanë 

shkuar te Muàvija. 

 Jam njoftuar se ti e zhveshe tokën dhe more çdo gjë që ishte nën 

këmbët e tua. 

 Kafshët kanë shqetësim kryesor barkun e tyre. 

 Tregtari është imoral dhe imorali është në zjarr, me përjashtim të atij 

që ka marrë të drejtën dhe ka dhënë të drejtën. 
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 Mendoni në gjendjen e shpërbërjes e të ndarjes së tyre. 

 Mjerë ju në kohën e fundit. 

 Afërsia ka nevojë për dashuri zemre, kurse dashuria e zemrës s’ka 

nevojë për afërsi. 

 Varfërohet ai, që me pasurinë e njerëzve ndihmon të pabesin 

mëkatar, duke blerë prej tij. 

 Ndonjërit prej tyre i bie të gjykojë në njërën prej çështjeve dhe ai e 

gjykon atë sipas mendjes së tij. 

 Pastrimi i punës është më i rëndë se vetë puna.  

 Jepni të drejtën mes jush e bashkëpunoni me të drejtën dhe hiqeni 

shpatën nga dora e të padrejtit. 

 Mësoni dituri, edhe nëse nuk arrini shumë prej saj, sepse është më 

mirë kur koha qortohet për favorin tuaj, se sa kur ajo të qortohet me ju. 

 Mësojeni vendin që unë zë te i Dërguari i Allahut, paqja e mëshira 

e Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij.  

 Mbështetja e tyre, në mendimet e veta për punë të rëndësishme, është 

sikur secili të ishte imam i vetvetes. 

 Ai e zotëron veten për gjërat që supozon dhe nuk e zotëron atë për 

gjëra që i di mirë, megjithëse e di se ato janë të vërteta. 

 Inspekto punën e taksës së tokës, që ajo të jetë në të mirën e atyre që 

e paguajnë atë. 
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 Inspekto punët e atyre, që nuk vijnë deri te ti, sepse, nga të gjithë 

shtetasit, ata kanë më shumë nevojë për drejtësi. 

 Inspekto punët e tyre, ashtu siç kontrollojnë dy prindërit punët e 

fëmijëve të tyre. 

 Kryelartësia ndaj mendjemëdhenjve është vetë kryeultësia. 

 Sytë i gënjejnë të zotët, por mendja nuk e mashtron atë që kërkon 

këshillën e saj. 

 U përplas rryma e tij dhe u grumbullua vërshimi i tij. 

 Kryeultësia është një mirësi, të cilën nuk e kupton ziliqari. 

 Tre mëshirohen: një i mençur, mbi të cilin rëndon sundimi i 

injorantit dhe… 

 Lavdërimi, më shumë sa meriton, është ose servilizëm, ose shkurtim i 

së drejtës për të pafuqishmin, ose smirë. 

 Rri me njerëz të mirë, që të jesh prej tyre. 

 Largohuni nga rruga e gënjeshtrës, sepse i drejti është në bregun e 

shpëtimit e të nderimit, kurse gënjeshtari është në buzë të greminës e të 

shkatërrimit. 

 Injoranti, me aftësinë e tij, është më injorant se aftësia e një tjetri. 

 Injoranti i shkolluar ngjet me një dijetar. 

 Injoranti juaj është i pajisur për udhëtim, kurse dijetari juaj është i 

durueshëm. 
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 Allahu ka bërë të drejta, që kanë disa njerëz mbi disa të tjerë. 

 Korrjet e duarve të tyre nuk janë për gojët e tyre. 

 Uria është më e mirë se poshtërimi i nënshtrimit. 

 Fqinjë, që nuk shoqërohen dhe të dashur, që nuk shkëmbejnë vizita. 

 Sundimtari është prindi dhe njerëzit janë bijtë e tij. 

 Kujdesi i tepërt, mendjemadhësia dhe smira të shtyjnë në mëkate. 

 Dëshpërimi ynë ndaj tij është në masën e gëzimit të tyre. Dëgjoni, 

ata pakësuan një të urryer dhe ne pakësuam një të dashur. 

 E kanë mjaft armiqtë tuaj daljen nga udhëzimi i rrugës së drejtë dhe 

futjen në rrugën e humbjes. 

 Smira e shokut është prej sëmundjeve të dashurisë. 

 Besën e dhënë kryeje me besnikëri dhe kurrë mos i tradhto ata që 

janë në besën tënde. 

 E drejta është një peshë e rëndë mbi sundimtarët, pasi çdo e drejtë 

peshon rëndë. 

 Të drejtën asnjë send nuk e zhvlerëson. 

 E drejta nuk rrjedh në favorin e asnjërit, pa rrjedhur edhe kundër 

tij, por nuk rrjedh as kundër tij, pa rrjedhur në favorin e tij. 

 Butësia është afërsi. 

 Butësia dhe kujdesi janë binjakë, që i prodhon vullneti i lartë.  
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 Falënderimi i takon vetëm Allahut, të Cilit as njëri qiell nuk e 

mbulon qiellin tjetër e as njëra tokë tokën tjetër. 

 U mbart mbi brendësinë e erës së furishme dhe lëvizjes së 

zhurmshme. 

 Ka dështuar ai që duron padrejtësinë. 

 Trajtoje armikun tënd me mirësi, pasi kjo është më ëmbël se dy 

fitore. 

 Ndalojeni dorën e të padrejtit naiv. 

 Gabimi, në dhënien për atë që pret dhe mosdhënia për atë që nuk 

pret, është një. 

 Lehtësoi ata me atë që ti shpreson të përmirësosh punën e tyre. 

 Kundërshtimi shkatërron opinionin.  

 Poshtërimi është larg jush, derisa nuk jeni përçarë. 

 Fjala më e mirë është ajo që e vërtetojnë punët. 

 Ata të dy hynë me fytyrë mëkatari dhe dolën me fytyrë tradhtari. 

 Sprapsi prej vetes kurejshët dhe vrapin e tyre në rrugën e humbjes, si 

dhe lëvizjen e tyre në përçarje. 

 Ju kam thirrur, që të dëshmoni së bashku me ne. Nëse ata kthehen, 

kjo është ajo që ne duam, nëse ata këmbëngulin, ne do t’i mjekojmë me 

dashamirësi. 

 I ftova njerëzit për besëdhënie. Kush e dha besën, unë e pranova dhe 

atë që nuk pranoi, e lashë të shkojë. 
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 Më lini mua dhe kapuni pas ndonjë tjetri. 

 Kjo botë është me katër: dijetar, që punon me diturinë e tij, injorant 

që nuk do të mësojë... 

 Kjo botë është e çmendur dhe priret vetëm ndaj të ngjashmëve me të. 

 Kjo botë është vendi i së drejtës për atë që e vërteton. 

 Kjo botë është i vetmi vend pune dhe zotëruesi i saj në çdo send që ka 

qëlluar, ajo është hapur për të. 

 Koha është dy ditë: një ditë në favorin tënd dhe një ditë kundër teje. 

Nëse dita është në favorin tënd, mos u gëzo shumë dhe, nëse ajo është kundër 

teje, bëj durim. 

 Borxhi është poshtërues. 

 Ti përmende punët e mia e punët e Osmanit, por të takon ty të 

përgjigjesh për këto, për shkak se jeni farefis. 

 Besa ime, për ato që them, është hipotetike. 

 Faji, që nuk falet, është padrejtësia që njerëzit i bëjnë njëri-tjetrit. 

 I vullnetshmi, edhe nëse e ul veten, ka guxim të ngrihet vetëm lart. 

 Kryet e diturisë është butësia. 

 I kënaquri nga puna e njerëzve është si ai që hyn në atë punë së 

bashku me ta. 

 Bariu pa punë është si gjuajtësi pa fillin e harkut. 

 Opinioni i plakut është më i dashur te unë se fuqia e djalit.  
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 Mund të ndodhë që i largëti bëhet më i afërm se i afërmi. 

 Mund të ndodhë që ngulmuesi shkon kot, por ngjet që edhe punëtori 

del me humbje.  

 Mund të ndodhë që i afërmi të bëhet më i largët se i largëti. 

 Mund të ndodhë edhe kështu, ai që ka pak, është më i pasur se ai 

që ka shumë. 

 Ezofagu përshëndet zgjerimin e barkut dhe ha çdo gjë që gjen dhe 

kërkon ato që nuk gjen.  

 Allahu e mëshiroftë atë njeri, që ndihmon për një të drejtë, kur e 

shikon atë ose kur shikon një padrejtësi dhe e spraps. 

 Kthejeni gurin andej nga erdhi. 

 Dëshira për të shkuar te bujari e lëviz atë të shpenzojë, kurse 

koprracin e shtyn të mos japë. 

 Butësia është koka e diturisë. 

 Peshojeni veten tuaj para se të peshoheni dhe kërkojini asaj llogari 

para se të jepni llogari. 

 Zbukuroje atë me bukurinë e yjeve dhe me ndriçimin e symprehtëve. 

 Pyetësi i tyre është kryeneç dhe përgjigjësi i tyre është artificial. 

 Të kërkuan një burrë në vend të një burri tjetër, por, në të vërtetë 

kishin pretenduar prej tij gjak. 

 Ftuesi për punë të mirë është si ai që e bën punën e mirë, kurse ftuesi 

për sherr dhe për të luftuar të mirën, është armiku i Allahut e i njerëzve. 
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 Dëgjuesi i përgojimit është njëri prej përgojuesve. 

 Të pafuqishmit tuaj bëjini të barabartë në gjërat që ju hani. 

 Bishat kanë si qëllim sulmin. 

 Bujaria ka vlerë derisa ajo është parësore, por, kur ajo është për 

ndonjë kërkesë, është turp dhe poshtërim. 

 Zemërimi i të përzgjedhurve falet me kënaqësinë e masës. 

 Për ju janë mbyllur portat e diturisë. 

 Unë marshova me ta (me muhaxhirinët e me ensarët), derisa zbrita 

mbi Basra. 

 Pyet një jurist të fesë dhe mos pyet obskurantistin. 

 Paqe e shpëtim për ty o i Dërguar i Allahut prej meje dhe prej bijës 

tënde, që po zbret pranë teje. 

 Shkele nëpër shkallët e të parëve me pretendimin tënd të gabuar, me 

arrogancën tënde mashtruese dhe me gënjeshtra. 

 Njerëzit fantazma e quajtën dijetar, por ai nuk është i tillë. Prandaj 

ai e konsideroi shumë të mbledhë atë që kishte më pak të mira se ai.  

 Paragjykimi sëmur zemrat, akuzon të besueshmin, egërson të 

shoqërueshmin dhe tjetërson dashurinë e vëllezërve. 

 Pas meje për ju shumë shpejt do të vijë një kohë. 

 Te mua do të shkatërrohen dy kategori: tejkaluesi i cakut në 

dashuri dhe tejkaluesi i cakut në zemërim. 
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 Dinjiteti është me mendje e me edukatë dhe jo me origjinë e trung 

familjar. 

 Dinjiteti është me vullnete të larta dhe jo me meremetim kockash të 

bëra pluhur. 

 I keqi i vëllezërve është ai që merret me punë që s’janë të tijat. 

 Varfëria më e keqe është varfëria e shpirtit. 

 I keq është ai që nuk jep atë që i është dhënë prej mendjes dhe 

përvojës. 

 Falënderimi i dijetarit për diturinë që ka është që ta shpenzojë 

diturinë për atë që e meriton. 

 Ndjekësit tanë janë ata që s’bëjnë padrejtësi edhe kur zemërohen. 

Ata janë begati për fqinjët dhe paqe për ata që janë së bashku me ta. 

 Mbajtësi i pushtetit është si ai që ka hipur mbi luanin, është i 

dashuruar me pozicionin, megjithëse e di më mirë se kushdo gjendjen në të 

cilën ndodhet. 

 Zotëruesi i pasurisë nuk mjaftohet me aq sa ka arritur dhe synon të 

ketë edhe ato që nuk i ka arritur. 

 Çmimi i saj u bë nëntë. 

 Durimi është dy durime: durim ndaj gjërave që ti urren dhe durim 

ndaj gjërave që ti do. 

 Durimi është një mjet ngjitjeje që nuk largohet. 
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 Shoku yt është ai që të ndalon dhe armiku yt është ai që të josh. 

 Mbaji lidhjet me atë që i ka prerë lidhjet me ty dhe jepi atij që nuk 

të ka dhënë. 

 Fytyra është fytyrë njeriu dhe zemra është zemër kafshe. 

 Kërkuesit e diturisë janë tre kategori, bëni kujdes dhe i njihni ata 

me cilësitë e tyre. 

 Ti më kërkon mua atë që nuk e bëjnë as duart e as gjuha ime. 

 Lakmia është një trokitje e përhershme. 

 Përgëzim për atë, që mangësia që ka, nuk e lë të merret me të metat 

e njerëzve. 

 Padrejtësia ndaj të pafuqishmit është padrejtësia më e ashpër. 

 Shpejto në dënimin e atyre që i bëjnë padrejtësi atij që s’ka ndihmë 

tjetër përveç Allahut dhe drejt të pasurit, që guxon të zgjasë dorën mbi të 

varfrin. 

 Padrejtësia bën thirrje për shpatën. 

 Qortoje vëllain tënd me zemërbardhësi dhe sprapse të keqen e tij, 

duke i dhënë të mira. 

 I mençur është ai, që e sotmja është më e mirë se e djeshmja e tij. 

 I mençur është ai, që e këshillojnë përvojat. 

 Dijetari është i gjallë edhe pas vdekjes, kurse injoranti është i vdekur 

edhe pse është gjallë. 

 Dijetari, që nuk punon me diturinë e tij, është si injoranti konfuz. 
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 Dijetar është ai që njeh vetveten. Për njeriun është e mjaftueshme 

injoranca, nëse nuk njeh vlerën e tij. 

 Dijetari abuziv i përngjet injorantit kryeneç. 

 Bërësi i padrejtësisë, ndihmuesi në bërjen e padrejtësisë dhe miratuesi 

i padrejtësisë janë ortakë. 

 Qeveritari pa dituri është si ai që ecën rrugë pa rrugë. 

 Çudi me atë person, të cilit i thuhet e mira dhe ai s’gjen në të si të 

gëzohet. 

 Drejtësia e sulltanit është më e mirë se bollëku i kohës. 

 Drejtësia i vë punët në vendin e vet, kurse padrejtësia i nxjerr ato 

prej orientimit që kanë. 

 Është e shtrenjtë për mua të të shoh ty o Ebù Muham’med të 

polemizosh nën yjet e qiellit. 

 Falja është zekati i fitores. 

 Modestia me mjeshtërinë, është më e mirë se gëzimi me mëkatet. 

 Allahu ka lidhur mes tyre litarin e pajtimit të ndërsjellë dhe ata 

kalojnë nën hijen e tij. 

 Mendja, në të gjitha gjendjet, është një prerëse e saktë. 

 Mendja është pasqyrë e qartë. 

 Drejtësivënësit kanë për detyrë ta vlerësojnë veten me masën e 

njerëzve. 

 Detyra e çdo njeriu është të shikojë përditë në angazhimin e tij. 
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 Shenja e besimit është që ti të preferosh të vërtetën mbi gënjeshtrën, 

aty ku e vërteta të dëmton dhe aty ku gënjeshtra të sjell përfitim. 

 Mësoje injorantin dhe kujtoje dijetarin. 

 Dituria është më shumë nga sa mund të numërohet, prandaj prej çdo 

sendi merrni më të mirën. 

 Dituria është një borxh, që shlyhet me dituri. 

 Dituria është e shoqëruar me punën: ai që di, punon. 

 Dituria është një trashëgimi fisnike. 

 Dituria manifestohet me punë, ndërsa puna i përgjigjet asaj, ndryshe 

dituria shpërngulet.  

 Për shumicën e injorantëve dijetarët janë të huaj. 

 Ke detyrë të jesh i sinqertë në të gjitha punët e tua. 

 Ndaj vëllait tënd ke të njëjtat detyra, që ai ka ndaj teje. 

 Kini për detyrë të mbani drejtësi ndaj mikut e armikut. 

 Kini për detyrë të tregoni bindje ndaj atij që nuk e justifikon 

injorancën e tij. 

 Kini për detyrë të thoni fjalën e vërtetë kur jeni të kënaqur e të 

zemëruar dhe të mbani drejtësi ndaj mikut e armikut.  

 Në fundin e gjendjes së shtrënguar gjendet rrugëdalja. 

 Shkoni me mirësi te ai që ju ka privuar. 

 Imponoi vetes durim në gjendjet e rënduara. 
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 Fituesi me të keqen është i mundur. 

 Pa të afërm është ai që s’ka të dashur. 

 Pasuria në emigracion është atdhe dhe varfëria në atdhe është 

emigrim. 

 Përgojimi është puna e njerëzve të paaftë.  

 Bërësi i së mirës është më i mirë se vetë e mira dhe bërësi i së keqes 

është më i keq se vetë e keqja. 

 Mëkatet janë shtëpia kështjellë e të poshtrit. 

 Allahu e ka obliguar paqen siguri prej frikësimeve. 

 Përparësia në këtë i takon të parit që merr nismën. 

 Me fuqinë e Tij krijoi krijesat, me mëshirën e Tij shpërndau erërat 

dhe me shkëmbinjtë Ai bëri të qëndrueshme faqen e tokës së Tij. 

 Humbja e njerëzve të dashur është emigracion. 

 Varfëria në atdhe është emigracion. 

 Varfëria i lidh gojën zgjuarsisë. 

 I varfëri është emigrant në vendin e tij. 

 Një dijetar i vetëm është më i fortë kundër djallit se një mijë 

adhurues. 

 Mendimi le trashëgim dritë, kurse shkujdesja le trashëgim errësirë. 

 Humbja e sendit, për të cilin ke nevojë, është më e lehtë se kërkimi i 

saj te ata që nuk janë për atë send.  
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 Në përmbysjen e gjendjeve qëndron dituria themelore e burrave. 

 Në kohë kryeneçe e në kohë të shtrënguar, atij, që bën punë të mirë, 

i thuhet keqbërës. 

 Luftoi dëshirat e tua me mendjen tënde, që të të përshëndesë 

dashuria. 

 Bijtë e fisit Umej’jeh (benij umej’jeh), së bashku me të, përtypin 

pasurinë e Allahut ashtu siç përtypin devetë barin e pranverës. 

 Vëre drejtësinë para forcës dhe mos vepro me forcë aty ku sjell dobi 

fjala. 

 Nuëman bin Axhlanin unë e ngarkova me detyrën e guvernatorit të 

Bahrejnit. 

 Lexova letrën e atyre që duan njëri-tjetrin në punë mëkati. 

 Allahu ka pjesëtuar ndërmjet njerëzve mjetet e tyre të jetesës. 

 Dituria e ka prerë justifikimin e atyre që kapen pas argumenteve. 

 Thuaje të vërtetën, qoftë edhe kundër vetes tënde. 

 Thuaje fjalën e mirë, që të përmendesh për mirë. 

 Thuaje fjalën e mirë dhe bëj punë të mirë. 

 Janë të pakët ata që i ngjajnë disa njerëzve dhe të mos jenë prej tyre. 

 Ai shkuli e shpërtheu malet dhe ato thërrmuan njëra-tjetrën prej 

frikës së madhërisë së Tij. 
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 Zemrat e burrave janë të egra dhe ai, që i pajton ato, i del përpara 

me të mira. 

 Zemrat e shtetasve janë depozitat e bariut të tyre. Drejtësinë apo 

padrejtësinë, që ai ka depozituar në to, aty do ta gjejë. 

 Zemrat e tyre janë në Xhen’net dhe trupat e tyre janë në punë. 

 Ju të dy të thoni të drejtën dhe të jini armik për të padrejtin dhe 

ndihmë për të dhunuarin nga padrejtësia. 

 Thoni fjalën e mirë, që të njiheni me të dhe bëni punë të mira, që të 

jeni prej punëmirëve. 

 Vlera e njeriut qëndron në atë që ai bën më mirë. 

 Banorët e tij ishin ujq, pushtetarët e tij ishin bisha dhe të mesmit 

ishin llupës. 

 Talhai e Zubejri ishin të parët që më dhanë mua besën, por, më pas, 

të dy e prishën besëdhënien pa ndonjë shkak. 

 Në të Dërguarin e Allahut, paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi të 

e mbi familjen e tij, ka për ty aq sa është e mjaftueshme që ti ta marrësh atë 

për model. 

 Sikur çdo njëri prej jush ka arritur në tokë shtëpinë e vetmisë së tij. 

 Gënjeshtra të drejton për në mëkate.  

 Gënjeshtari dhe i vdekuri janë të barabartë, pasi përparësia e të 

gjallit mbi të vdekurin qëndron në besueshmërinë e të gjallit. 

 Gënjeshtari ka frikë nga vetvetja, megjithëse është i siguruar. 

 Bujaria është më e afërt se njerëzit e afërm. 
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 Bujari nuk zbutet nga forca dhe nuk ashpërsohet në gjendje të mirë. 

 Është e mjaftueshme për ty si edukatë kur ti i largohesh punëve të 

urryera që bëjnë të tjerët. 

 Morali i mirë është i mjaftueshëm si mirësi. 

 Dituria e ka të mjaftueshme nderimin e saj, që diturinë të mos e 

pretendojë ai që nuk e mirëpërdor. 

 Për ty është e mjaftueshme mendja jote, që të bëjë të qartë rrugën e 

humbjes prej rrugës së orientimit të udhëzuar. 

 Heqje dorë nga tirania, drejtësi në morale dhe largim nga rrugët që 

çojnë në ngatërresa e imoralitet. 

 Fjala e arabëve përbëhet prej emrit, foljes dhe ndajshtimeve (harf). 

 Çdo njeri është i ngjashëm me ty në krijim. 

 Me çdo detyrim, që e ngarkove të lirin, ai e mbajti atë, me 

përjashtim të asaj pjese që ti fshive prej lirisë së tij, për të cilën ai 

kundërshton. Prandaj nuk mban përgjegjësi për të. 

 Çdo njërit prej njerëzve i është ruajtur e drejta e tij. 

 Me fjalën e drejtë sprapset një e gabuar. 

 Sa ngrënie janë penguar nga një ngrënie e vetme?! 

 Të shumtë janë agjëruesit, të cilët kanë prej agjërimit të tyre vetëm 

etjen dhe të shumtë janë edhe ata falës namazi, të cilët prej namazit të tyre 

s’kanë gjë tjetër përveç pagjumësisë e lodhjes. 

 Sa mendje robërish lufte janë nën dëshirat e një prijësi? 
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 Bëhu zemërgjerë dhe jo shpërdorues, bëhu dorëdhënës dhe jo koprrac. 

 Unë, Ab’bàsi dhe Ymeri bisedonim mes nesh për punë të mira. 

 Të jini njerëz të drejtë. 

 Për të padrejtin të jini armiq dhe për të dhunuarin nga padrejtësia të 

jini ndihmë. 

 Si u vra prijësi i besimtarëve dhe ju të dy ishit në derën e tij? 

 Një barrë pa çmim, sikur për të kishte enë matëse. 

 I mirë është ai, dita e cilit është më e mirë se e djeshmja e tij. 

 Unë nuk dënoj për akuzën dhe nuk ndëshkoj me paragjykim. 

 As nuk ju urdhëroj e as nuk ju ndaloj, ju e dini më mirë. 

 Unë s’bëj hipokrizi në fenë time dhe as nuk jap të ultën në punën 

time. 

 Nuk fal namaz me ju kur imami është i rrethuar, prandaj do ta fal 

namazin vetëm. 

 Nuk dënoj me paragjykim. 

 Nuk i luftoj ata, derisa ata të më luftojnë mua. 

 Dëshminë e mëkatarit e pranoj vetëm kur ai dëshmon kundër vetes. 

 Nuk ka besim ai që s’ka durim. 

 Prijësi, patjetër duhet të marrë prej të fuqishmit për të pafuqishmin. 

 Mos u jepni mangët njerëzve mallrat që ata blejnë. 

 Mos tiranizo ata që falin namaz drejtuar Kibles dhe mos bëj 

padrejtësi ndaj jo myslimanëve, që janë në besën e shtetit islam. 
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 Njerëzit, në asnjë mënyrë, të mos shesin për taksën e tokës as rrobat 

e dimrit e as rrobat e verës. 

 Mos u frikësoni prej ngushticës së kësaj bote dhe prej varfërisë së saj. 

 Kurrë mos e lësho gjuhën e mprehtë kundër atij që të ka bërë të 

flasësh dhe mos e derdh oratorinë e fjalës tënde kundër atij që të ka orientuar. 

 Mos e bëni punën tuaj injorancë dhe atë, që e dini mirë, dyshim. 

 Mos përbuz as të voglën, që mund të bëhet e madhe dhe as të 

paktën, që mund të shumohet. 

 Injorantin do ta shikosh ose hiperbolizues ose minimizues. 

 Mos qëlloni me shigjetë, mos goditni me ushtë, mos preni me shpatë 

dhe kërkoni ndjesë. 

 Mos i trazoni, ato janë vajtore. 

 Mua s’më shtojnë madhështinë njerëzit e shumtë që kam rreth vetes, 

por as përçarja e tyre s’më shton brutalitetin. 

 Mos e hiq interesimin për asnjërin në kuvendin tënd. 

 Mos pyet për atë çka nuk do të jetë, pasi në atë çka qenë, për ty 

është punë. 

 Mos zvogëlo asgjë nga puna e mirë që ke mundësi të bësh, duke 

preferuar atë që është më shumë se ajo. 

 Kurrë mos nënvleftëso ndonjë rob prej robve të Allahut, sepse ai 

mund të jetë i afërm te Allahu dhe ti nuk e di. 
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 Mos u bëni brutalë në rrugën e udhëzimit, pasi të paktë janë ata që 

ecin në atë rrugë. 

 Mos i shaj vështirësitë. 

 Mos u shoqëro me kokëtrashin, sepse ai zbukuron punën e vet dhe 

dëshiron që edhe ti të jesh si ai. 

 Në udhëtim kurrë mos u shoqëro me atë, që mendon për ty se nuk 

ke ndonjë virtyt më shumë se ai, ashtu siç nuk mendon edhe ti, që ai ka 

ndonjë virtyt më shumë se ti. 

 Mos e braktis vëllain tënd për dyshime. 

 Mos e vini urtësinë në ata që s’janë për të, ndryshe u bëni padrejtësi 

atyre. 

 Kurrë mos e paragjyko një fjalë të keqe, që ka dalë prej ndonjërit, 

kur ti në atë fjalë gjen mundësi për të mirën. 

 Mos e bëj të mirën për hipokrizi dhe mos e lër atë nga turpi. 

 Kurrë mos e tradhto atë që është nën garancinë tënde, kurrë mos e 

prish besën e dhënë dhe kurrë mos i bëj pabesi armikut tënd. 

 Mos u gëzo me rrëzimin e tjetrit, sepse ti nuk e di se si do të 

rrotullohen ditët edhe për ty. 

 Mos i luftoni khavarixhët pas meje. 

 Mos i luftoni ata derisa ata të fillojnë luftën kundër jush. 

 Mos gjyko, kur je i zemëruar. 
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 Mos thuaj gjëra që nuk i di. 

 Kurrë mos e forco pushtetin tënd duke derdhur gjak haram. 

 Mos hiqni dorë prej fjalës së vërtetë ose prej një këshille me drejtësi. 

 Mos u bëj skllav i tjetrit, pasi Allahu të ka bërë të lirë. 

 Në gjendje të mirë të mos jesh i gëzuar dhe në gjendje varfërie të mos 

jesh  pesimist. 

 Të mos jesh ndihmë për të padrejtin. 

 Mos u bëj prej atyre që e shpresojnë ahiretin pa punë. 

 Mos u bëj prej atyre që ndalojnë të tjerët nga puna e keqe, kurse vetë 

bëjnë punë të këqija, urdhërojnë atë që nuk e bëjnë vetë dhe specifikon 

pësimin, por vetë nuk nxjerr mësim prej pësimit. 

 Nuk arrihet mirësia pa mundim. 

 Nuk arrihet një mirësi pa u ndarë nga një mirësi tjetër. 

 Mos shiko se kush foli, por shiko se çfarë tha. 

 Mos gllabëro punët e tua të mira me krenarinë e mendjemadhësisë. 

 Nuk ka si kryeultësia. 

 Nuk ka mirësi në heshtjen për urtësinë, ashtu siç nuk ka mirësi në 

fjalën me injorancë. 

 Nuk ka mirësi në një ndihmues ofendues. 

 Nuk shfaq dot mendim ai që s’bindet. 

 S’ka kryesi për atë që ka moralin e keq. 
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 S’ka lavdërim e nderim krahas hakmarrjes dhe s’ka saktësi me 

heqjen dorë prej këshillimit.  

 S’ka nder si dituria. 

 S’ka mik për të paqëndrueshmin, s’ka besë për gënjeshtarin, s’ka 

qetësi për smirëziun dhe s’ka burrëri për të poshtrin. 

 S’ka saktësi me lënien e konsultimit. 

 S’ka varfëri më të madhe se injoranca. 

 S’ka thesar më dobisjellës se dituria. 

 S’ka burrëri për gënjeshtarin dhe s’ka qetësi krahas zilisë. 

 Edhe nëse tirani trajton me butësi, kurrë nuk i shpëton dënimit të 

tij. 

 Nëse njoftohem se ti ke tradhtuar ndonjë send të vogël ose të madh 

prej pasurisë së myslimanëve, mos dysho se do të jem tepër i ashpër me ty. 

 Nëse fal, është më afër devotshmërisë. 

 Patjetër që do të mbaj drejtësi për të dhunuarin nga padrejtësia ndaj 

atij që i ka bërë padrejtësi. 

 Do të gjurmoj të gabuarën me imtësi, derisa prej saj të dalë e vërteta. 

 Sepse ajo (lufta), edhe kur vjen, është e dyshimtë.  

 Jo pasha Allahun! Nuk dua që ti ta mbushësh atë me kuaj e me 

burra. 

 Për sundimtarin ka të veçantë e të afërm, prej të cilëve ka që marrin 

sa më shumë për vete, që lartësohen dhe që kanë pak drejtësi në trajtim. 
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 Nuk shpejtohet në vrasjen e të plagosurit, nuk ndiqet ai që i kthen 

shpinën luftimit dhe nuk goditet në fytyrë ai që ka marrë vrapin nga sheshi i 

luftimit. 

 Askush nuk lutet për të mirën deri në fund, përveç nënës së saj. 

 Smirëziu s’mund të jetë i kënaqur prej teje, derisa të vdesë njëri prej 

jush. 

 Nuk të urren me punë të mira ai që nuk të falënderon. 

 Ne s’mund t’i japin një njeriu më shumë nga sa ka të drejtë. 

 Gënjeshtra s’ka integritet, as në seriozitet e as në shaka. 

 Asnjë e drejtë prej të drejtave të tyre nuk i bashkohet dikujt, nuk i 

humb e nuk i pakësohet. 

 I afërmi yt nuk e ka zili padrejtësinë tënde dhe armiku yt nuk e 

pret shpresën prej drejtësisë tënde. 

 I durueshmi nuk e humb fitoren, qoftë edhe për një kohë të gjatë. 

 Ata nuk e njohin atë që u erdhi atyre, nuk betohen për atë që i bëri 

të qajnë dhe nuk i përgjigjen atij që u bën thirrje. 

 Në shtetin ku ti sundon, të mos jetë pjesa jote pasuri nga e cila ti 

përfiton. 

 Përzgjedhja e tyre të mos jetë e bazuar në intuitën tënde, në garancinë 

tënde e në mendimin e mirë që ti ke për ta. 

 Shoku nuk është shok derisa të ruajë vëllain e tij në tre gjëra: në 

pësime të rënda, kur e përgojojnë atë dhe në vdekjen e tij. 
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 Nuk është virtyt të flasësh për punën tënde. 

 Kurrë të mos jetë vëllai yt më i fortë se ti për të keqen, nga ç’je ti për 

bamirësi. 

 Kurrë të mos jetë vëllai yt më i fortë se ti për të ndërprerë 

marrëdhëniet me ty, nga ç’je ti për të mbajtur lidhjet me të. 

 Ata nuk flenë, kurse ju jeni të shkujdesur e të përgjumur. 

 Nuk duhet që sundimtari të jetë koprrac ndaj njerëzve dhe as 

pasioni i tij të jetë në pasurinë e tyre. 

 Ai, që qeveris njerëzit, nuk duhet të jetë injorant, pasi me injorancën 

e tij i çon në rrugën e humbjes. 

 Ai nuk hesht për punën e mirë, që të krenohet me të dhe as nuk flet 

që t’u imponohet të tjerëve. 

 Ty nuk të bën shoqëri askush përveçse së vërtetës dhe nuk të bën 

brutal asgjë përveçse së gabuarës. 

 Me siguri qyteza juaj do të përmbytet dhe më bëhet se shikoj 

xhaminë e saj si skeletin e gjoksit të një shpendi në valët e detit. 

 Njohja e vetvetes le të jetë te ti më e fuqishme se lavdërimet që të 

bëjnë lajkatarët. 

 E qortoftë Allahu Ibn Saëben (d.m.th. Talhanë), të cilit Osmani i 

dha aq sa i dha dhe ai bëri atë që bëri. 

 Nuk mendoj të imponoj dikë, që të bëjë një punë të cilën ai e urren. 
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 Në vetvete nuk jam më sipër se të gaboj. 

 Unë nuk e luftoj atë, derisa t’i bëj atij thirrje dhe t’i kërkoj ndjesë. 

 Mbase ai ka lënë gruan, dy vajzat, nënën dhe dymbëdhjetë vëllezërit. 

 Mbase është prej së gabuarës, që ai ka mbledhur dhe prej një të 

drejteje, që ai e ka ndaluar. 

 Për çdo njeri ka aq sa ka bërë. 

 Për çdo frymë ka ushqim dhe për çdo kokërr ka një ngrënës. 

 Për më të largëtin është e njëjta gjë si për më të afërmin. 

 Tirani ka tri shenja. 

 I turpshmi gati është një engjëll prej engjëjve. 

 Hipokriti ka tri shenja. 

 Katastrofat kanë fund dhe kur ndonjëri gjendet në katastrofë, ai 

patjetër duhet të shkojë deri në fundin e saj. 

 Pjesët e reve e lëshuan barrën e rëndë që mbanin. 

 Pas madhështisë së viteve, për Mervànin, ka mburoja që ai të drejton 

ty ku të dojë. 

 Cilësi të nderuara, dënimin me mirësi dhe heqje dorë nga despotizmi. 

 Nga ajo, që të ka këshilluar, s’ka humbur asgjë prej pasurisë tënde. 

 Nuk është shkatërruar ai burrë, që bën ekonomi. 

 Ne kemi të drejtë, edhe nëse i japim atij, ndryshe kemi hipur mbi 

devetë plaka edhe nëse mirazhi zgjatet. 
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 Le ta bëjmë të dukshëm përmirësimin në vendin tënd, derisa njerëzit 

tuaj të dhunuar nga padrejtësia të ndihen të siguruar. 

 Allahu kurrë nuk e humb shpërblimin e punëmirit. 

 Flakët e dashurisë përballohen më lehtë se ankimet nga rikthimi i 

sëmundjes. 

 Sikur mua të më dojë një mal, padyshim do të merrje vrapin. 

 Sikur ju të nxirrnit të drejtën prej rrugës së saj, rrugët do të ishin të 

gëzuara me ju. 

 Sikur punën ta vinit në dorën e atij që meriton, patjetër që do të 

ishit të shpëtuar. 

 Sikur Osmani të më kishte nisur mua në ndonjë drejtim, patjetër që 

do të dëgjoja fjalën e tij dhe do t’i bindesha. 

 Sikur, me shpatën time, të godisja hundën e një besimtari, kjo është 

ajo më që zemëron më shumë se çdo gjë tjetër. 

 Sikur ato të degjeneruarat të mos ishin te ti, patjetër që do të ishe në 

pararojë të kësaj pune. 

 Sikur të takohesha me ta i vetëm dhe ata të mbulonin gjithë tokën, 

as nuk do të merakosesha e as do të egërsohesha. 

 Sikur ata të preknin edhe një burrë të vetëm, me qëllim për ta vrarë, 

edhe pse ai s’ka bërë asnjë krim, atëherë për mua do të ishte hallall të vrisja 

gjithë këtë ushtri. 
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 Nëse ata do të vihen të sundojnë njerëzit, patjetër që do të nxirrnin 

sheshit zemërimin, krenarinë, hegjemoninë, arrogancën dhe degjenerimin. 

 Sikur ata të bëheshin sundimtarët tuaj, padyshim që do të bënin atë 

që ka bërë mbreti i Persisë e Çezari. 

 Çdo njëri prej jush le të zbukurohet për vëllain e vet, ashtu siç 

zbukurohet për të huajin. 

 I madhi juaj le të ketë mëshirë për të voglin tuaj. 

 Nuk është i mençur ai që shqetësohet për një gënjeshtër që thuhet për 

të dhe nuk është i urtë ai që kënaqet nga lavdërimet që i bën injoranti. 

 Për ty asnjë vend nuk është më i merituar se një tjetër, vendi më i 

mirë për ty është vendi që të është ngarkuar. 

 Namazi nuk është qëndrimi yt më këmbë e qëndrimi yt në gjunjë. 

Në të vërtetë, namazi është sinqeriteti yt. 

 Nuk është shpërblim t’i bësh keq atij që të ka gëzuar ty.  

 Mirësia nuk qëndron në faktin se ke shumë pasuri e shumë fëmijë, 

por vetëm në shtimin e diturisë tënde. 

 Në vetëtimën e shpejtë s’ka kënaqësi për atë që hyn në errësirë. 

 Ai që kërkon të vërtetën, por gabon, nuk është si ai që kërkon të 

gabuarën dhe e arrin atë. 

 Nuk është drejtësi gjykimi i mbështetur mbi sigurinë.  

 Le të jenë te ti punët më të dashura: mesatarja në të drejtën, 

përgjithësuesja në drejtësi dhe gjithëpërfshirësja në kënaqësinë e shtetasve. 
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 Njerëzit, te ti, të jenë të barabartë në të drejtën e tyre. 

 Afrimi yt te njerëzit le të jetë butësi e mëshirë. 

 S’ka punë më të bukur kur ajo është e zbukuruar me butësi. 

 Gjërat, që për ju janë hallall, nuk janë më shumë se ato që për ju 

janë haram.  

 Allahu nuk dënon injorantët, që duan të mësojnë pa dënuar të 

diturit, që nuk i kanë mësuar ata. 

 Sa të shpejta janë orët e ditës dhe sa të shpejtë janë ditët e muajit 

dhe… 

 Atë që e kanë robëruar epshet, e ka shumë të vështirë të jetë i 

virtytshëm. 

 Ç’të bëj më britmën tënde e me britmën e të tjerëve? 

 S’ka më keq se nënshtrimi në nevojë dhe ashpërsia në gjendje 

pasurie. 

 S’ka tradhti më të keqe se ajo që vjen prej sundimtarit. 

 S’ka ashpërsi më të keqe se ajo që i bëhet fqinjit. 

 Sa të shumta janë pësimet dhe sa pak janë mësimet e nxjerra nga 

pësimet! 

 Nuk je ti, edhe sikur të frikësosh me kuajt e me burrat e tu. 

 Ju nuk mjaftoni për veten tuaj, si do të mjaftoni për të tjerët? 

 Asnjë i varfër nuk është i uritur, veçse prej asaj që gëzon një i pasur. 
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 Asnjë njeri nuk është krijuar kot, që të luajë dhe nuk është lënë pas 

dore që të gabojë. 

 S’ka të mirë prej të mirës, që të mos vijë me një të keqe dhe s’ka 

vlerë të realizuar lehtësisht, që të mos vijë me një vështirësi. 

 Të gjithë argumentet tregojnë për ty se Krijuesi i milingonës është edhe 

Krijuesi i pemës së hurmës. 

 S’kam parë ndonjë despot që të ngjajë më shumë me të dhunuarin 

nga padrejtësia se smirëziun. 

 S’kam parë ndonjë mirësi me bollëk, që pranë saj të mos jetë një e 

drejtë e humbur. 

 Shpata e zhveshur në dorën e trimit nuk është më e dashur për të se 

sinqeriteti. 

 S’kam dyshuar në të vërtetën, qëkur e pashë atë. 

 Allahu s’ka goditur robtë e Tij me ndonjë kamxhik që dhemb më 

shumë se varfëria. 

 As nuk jam dobësuar e as nuk jam frikësuar. 

 S’ka fituar ai, që mëkati ka fituar me të. Triumfuesi në të keqen 

është i mundur. 

 Nuk është dashur thirrja e atij që u bën atyre thirrje dhe s’gjen 

qetësi zemra e atij që tregohet i ashpër me ta. 

 S’të kam njohur ndryshe veçse me moral të keq, si kur ishe i vogël, 

ashtu edhe në moshë të rritur. 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

109 
 

 S’ka butësi në ndonjë send, që ajo të mos e ketë zbukuruar atë. 

 Për fitimin mbi fuqinë tënde, ti je depozitues për dikë tjetër. 

 Jo çdo magjepsje është e qortueshme. 

 Ç’do të bësh me këtë shtëpi kaq të madhe në këtë botë? 

 S’kam takuar ndonjë burrë, që të mos më ketë ndihmuar mua 

kundër vetes së tij. 

 Pasuria është lënda e epsheve. 

 Pasuria është pasuria e njerëzve. 

 Ç’kam unë, që ju shikoj zgjuar të përgjumur, dëshmitarë, që s’jeni 

këtu, dëgjues të shurdhër dhe folës memecë? 

 Ç’ka për mua e për kurejshët?! Pasha Allahun, unë i kam luftuar 

ata mohues dhe patjetër që do t’i luftoj edhe të sprovuar.  

 S’ka ndonjë të pasur, që të mos ketë me bollëk veçse me atë që është 

i uritur një i varfër. 

 Nuk ka shpërblim më të madh se sa luftëtari dëshmor në rrugën e 

Allahut. 

 S’ka asnjë lëvizje që, në atë, ti të mos kesh nevojë për njohje. 

 Çdo ditë, që kalon mbi birin e Àdemit, i thotë: “Unë jam një ditë e 

re.”  

 Kjo s’është gjë tjetër veç Kufes. Unë e mbledh atë në dorën time ose e 

lëshoj. 
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 S’kam gjetur ndonjërin prej dijetarëve, që të jetë fanatik për ndonjë 

send prej sendeve, me përjashtim të një shkaku, që mund të bëhet kamuflues 

për injorantët. 

 Osmani s’ka qëllim tjetër përveçse të më bëjë mua një deve për të 

nxjerrë ujë. 

 Fqinjësia me ty ka aq sa të mjafton varfëria pa përfundim. 

 Njeriu është i fshehur nën gjuhën e tij. 

 Përgjegjësi është i lirë derisa të premtojë. 

 Pësimi është një. Nëse ti nuk bën durim, atëherë ai bëhet dy. 

 I mashtruar është ai që i bën të barabarta ditët e tij.  

 Te ju tiranët janë më të madhëruar se pozita juaj. 

 Kush fyen një ithtar të Inxhijlit (Ungjillit), më ka fyer mua. 

o *Atë, që e ngadalëson dituria e tij, ai kurrë nuk shpejton me të. 

 Ai, që më do mua, le të përgatisë për varfërinë një rrobë të gjatë. 

 Kush u bën keq njerëzve të Tij, ka torturuar vetveten. 

 Kush vendos në mënyrë arbitrare vetëm me mendimin e tij, 

shkatërrohet dhe, kush konsultohet me burrat, bëhet ortak në mendjet e tyre. 

 Kujt i duket e rëndë të flasë për të vërtetën, të shpalosë drejtësinë. 

Puna me këto të dyja për të është akoma më rëndë. 

 Kush pret anët e ndryshme të mendimeve, njeh vendgabimet. 

 Shpërblimi i takon atij që i afrohet i pari vëllait të vet dhe i bën atij 

mirësi. 
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 Kur puna e dikujt, në mesin tuaj, është e dyshimtë, atëherë shikoni 

me cilët përzihet ai. 

 Prej punëve më të nderuara të njeriut të ndershëm është shkujdesja e 

tij ndaj asaj që ai di. 

 Kush i bën të barabartë ditët e tij, ai është i mashtruar. 

 Kush deklaron pasuri, të fituar me rrugë jo ligjore, atë e tiranizon 

pasuria. 

 Kush u jep shpjegime njerëzve pa dituri, atë e mallkon toka dhe 

qielli. 

 Kush zhvesh shpatën e padrejtësisë, me të do të vritet. 

 Dëshiron të vëllazërohesh me atë që nuk të mundon. 

 Kush e jep besëdhënien me bindje, unë e pranoj atë prej tij dhe, kush 

kundërshton, unë e lë atë. 

 Ai, që guxon për ty, guxon edhe kundër teje. 

 Cili lehtëson për të drejtë? 

 Ai, që heq dorë nga epshet, është i lirë.  

 Kush ngrihet mbi kohën, ajo e poshtëron atë. 

 Kush sulmon të drejtën, ka humbur rrugën e saj. 

 Kush sillet me mendjemadhësi ndaj njerëzve, poshtërohet. 

 Ai, që s’di një gjë, e qorton atë. 

 Ai, që të paralajmëron, është si ai që të përgëzon. 
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 Ai që e ngarkon veten më shumë nga sa ka fuqi, është inkompetent. 

 Nga gëzimi i njerëzve me besëdhënien për mua, është se me atë 

gëzohet i vogli dhe ecën drejt saj duke u lëkundur i madhi.  

 Nga lumturia e burrit është që gruaja e tij të jetë e mirë, që fëmijët e 

tij të jenë besnikë dhe vëllezërit e tij të ndershëm. 

 Kush nëpërkëmb të drejtën, ajo e rrëzon për tokë atë. 

 Kush duron, duron me durimin e njerëzve të lirë, ndryshe ai nxjerr 

shpatën e urrejtjes. 

 Kujt ia humb i afërmi, atij ia jep i largëti.  

 Kush kërkon një send, ai e arrin atë ose një pjesë të sendit. 

 Kush kërkon madhështi me pa të drejtë, me të drejtë Allahu atij i le 

trashëgim poshtërimin. 

 Vërtetoje mendimin e atij që mendon mirë për ty. 

 Nga mossinqeriteti në logjikën e tij, patjetër që ai ndien dhembje në 

moralet e tij më të nderuara. 

 Kush njeh vetveten, ka njohur Zotin e tij. 

 Kush ngushëllon një grua për humbjen e njeriut të saj të afërm, 

Allahu e fut atë nën hijen e Arshit të Tij. 

 Kush ka një këmishë për tre dirhem? 

 Kush e le punën mangët, sprovohet me brengë. 

 Kush i jep të drejtën atij që nuk ia ka dhënë atij të drejtën që i 

takonte, në të vërtetë ai e ka robëruar atë. 
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 Kush e ka të djeshmen e tij më të keqe se të sotmen, është i privuar. 

 Atij, që i shtohen të mirat, i shtohen edhe nevojat. 

 Ai, që nderon vetveten, atë e poshtëron pasuria e tij. 

 Nga fisnikëria e burrit është qarja e tij për kohën e kaluar, 

dashuria e tij për atdheun e vet dhe ruajta e miqve të vjetër. 

 Prej fisnikërisë është zbutja e fjalës. 

 Atij, që turpi i vesh rrobën, njerëzit kurrë nuk i shohin të metat e 

tij. 

 Prej shlyerësve të mëkateve të mëdha është ndihma për nevojtarin dhe 

largimi i pësimeve të rënda. 

 Kush s’ka lakmi në rrethin e garës? 

 Atij, që i njomet kërcelli, i shtohen degët. 

 Kush s’dallon të mirën prej së keqes, është në pozitën e bagëtive. 

 Ai, që s’ka as tokë, as shtëpi e as pasuri, kundër vetes s’ka asnjë 

rrugë. 

 Kush vdes prej fitimit hallall, Allahu është i kënaqur prej tij. 

 Ai që të lavdëron për gjëra të bukura, që s’janë te ti dhe është i 

kënaqur me ty, të shan për të këqijat që s’janë te ti dhe është i zemëruar me 

ty. 

 Kush sundon, përzgjedh për veten e tij. 

 Ai, që përmend të mirën e bërë, e ka prishur atë. 
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 Ai, që harron shkarjet e veta, zmadhon shkarjet e të tjerëve. 

 Ai, që shikon në të metat e njerëzve, i urren ato dhe pastaj është i 

kënaqur me to për veten e tij, është idiot. 

 Prej tyre ka që kanë ardhur me imponim. Prej tyre ka të sëmurë të 

rremë dhe prej tyre ka që kanë qëndruar si dezertorë. 

 Kush ma ble shpatën time? Sikur unë të kisha aq sa kushton një 

rrobë, nuk do të shisja shpatën. 

 Kush jep me dorë të shkurtër, jep edhe me dorë të gjatë. 

 Ai, që e mban dorën e tij kudër fisit të vet, në fakt ka mbajtur 

vetëm një dorë të vetme dhe nga ana tjetër, kundër tij janë mbajtur duar të 

shumta. 

 Ai, që ka pasuri, le të paguajë për të liruar nga robëria të varfrin 

dhe atë që është në gjendje të mirë. 

 Vdekja e njeriut me mëkate është më e rëndë se vdekja e tij nga 

sosja e jetës. 

 Dashuria është një farefisni e përfitueshme. 

 Përgëzimi i besimtarit është në fytyrën e tij, kurse hidhërimi është në 

zemrën e tij. 

 Njerëzit janë bijtë e kësaj bote dhe burri nuk qortohet për dashurinë 

ndaj nënës së tij. 

 Njerëzit janë të barabartë. 
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 Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e dinë. 

 Njerëzit janë madhështorë kur mblidhen së bashku. 

 Njerëzit janë së bashku me mbretërit, me përjashtim të atij që e ka 

ruajtur Allahu. 

 Njerëzit prapa meje më kanë folur për ty. 

 Frymëmarrja e njeriut janë hapat drejt sosjes së jetës së tij. 

 Më kanë shtënë në vesh se Amri nuk i dha besën Muàvijes pa i 

vënë kusht që të vinte te ai si i barabartë. 

 Lumi është për atë që punon dhe jo për atë që e urren punën. 

 Një gjumë me ndërgjegjësim është më i mirë se një namaz me dyshim. 

 Shpirti i tij është poshtëruar prej fjalëve të hidhura, që i ka lëshuar 

gjuha kundër tij. 

 Ky është vëllai yt Gàmidi, mashtrimet e të cilit kanë arritur në 

Enbàr. 

 Kjo pasuri nuk është as për mua, as për ty. 

 Këto këpucë, që i kam të miat, janë më të mira se sundimi juaj. 

 Gjendja e këtyre zemrave ndryshon, ashtu siç ndryshon gjendja e 

trupave, prandaj dëshironi për zemrat gjërat më të larta të urtësisë. 

 Është i mbaruar ai burrë që nuk njeh vlerën e vet. 

 Depozituesit e pasurisë janë të mbaruar për së gjalli, kurse dijetarët 

do të qëndrojnë aq sa do të qëndrojë koha. 
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 Te unë dy kategori janë të shkatërruar: i dashuruari deri në ekstrem 

dhe i zemëruari që flet. 

 Është i shkatërruar ai që pretendon dhe është shpresëhumbur ai që 

shpif. 

 Shqetësimi është gjysma e pleqërisë. 

 Ata janë ryshfetngrënësit, të cilët, sikur të marrin në dorë sundimin 

mbi ju, do të nxirrnin sheshit zemërimin, krenarinë dhe hegjemoninë. 

 Ndër të gjithë shtetasit, ata janë më nevojtarë se të tjerët për drejtësi. 

 Ai (i mençuri) i vë gjërat në vendin e vet. 

 Dëshira është kali i shpifjes. 

 Sa çudi! A është hilafeti me shoqëri. 

 Pasha Allahun, me të vërtetë ti ke erë të mirë, ke ngjyrë të bukur 

dhe shije të këndshme, por unë nuk pranoj ta mësoj veten me diçka që nuk e 

kam mësuar. 

 Pasha Allahun, unë e pohoj të drejtën, para se të dëshmoj për të. 

 Pasha Allahun, sikur ti të më japësh shtatë rajonet, që unë të 

kundërshtoj urdhrin e Allahut, nuk do ta bëja. 

 Pasha Allahun, sikur të gjithë arabët të dalin sheshit për të më 

luftuar mua, kurrë nuk do t’ia ktheja shpinën luftës. 

 Pasha Allahun, nuk merakosem, nëse i afrohem vdekjes apo vdekja 

hidhet mbi mua. 
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 Pasha Allahun, unë nuk jap asgjë për ju. 

 Pasha Allahun, nuk nxitoj të kërkoj gjakun e Osmanit pa ndonjë 

objektiv, përveçse nga frika, që ai të mos e kërkojë gjakun e tij, pasi është 

prej të përzgjedhurve të tij. 

 Pasha Allahun, s’kam groposur në tokë prej pasurisë së kësaj bote 

kallëpe floriri e argjendi dhe s’kam depozituar prej pasurive të saj pasuri të 

ndryshme. 

 Pasha Allahun, çfarë Umre dëshironi ju të dy? Shkoni në punën 

tuaj! 

 Pasha Allahun, Muàvija nuk është më i zgjuar se unë. 

 Pasha Allahun, do ta marr patjetër të drejtën për të dhunuarin nga 

padrejtësia dhe patjetër do të këshilloj të padrejtin.  

 Pasha Allahun, patjetër që do t’i jap të drejtën të dhunuarit nga 

padrejtësia prej atij që i ka bërë padrejtësinë. 

 Pasha Allahun, sikur ata t’ju shpërndajnë juve nën çdo yll, patjetër 

që Allahu do t’ju mbledhë atë ditë për të keqen e tyre. 

 Orientoni zemrat tuaja drejt atij që e duan zemrat tuaja. 

 Rëndoi mbi dy pjatat e peshores dhe preu ushqyerjen me gji. 

 Besa për tradhtarët është tradhti te Allahu. 

 Nëse ajo, që më kanë njoftuar për ty, është e vërtetë, padyshim që 

deveja e shtëpisë tënde dhe tabani i këpucëve të tua, janë më të mira se ti. 
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 Prej ushtarëve të tu cakto me detyrë atë që ka xhepin më të pastër 

dhe atë që është më i butë. 

 I mjeri ti o vëlla i Shamit! Mbase ke shpresuar një gjykim të 

domosdoshëm dhe një vlerësim përfundimtar. 

 Mjerim, mjerim i madh për atë që miraton për veten e tij atë që e 

urren për tjetrin dhe që i qorton njerëzit për ato që bën vetë.  

 Mjerim për rrugët e tua të populluara dhe për shtëpitë e tua të 

zbukuruara. 

 O Ebù Dherr, padyshim që ti zemërohesh vetëm për Allahun dhe je 

zbulues i asaj për të cilën ti je i zemëruar për Atë. 

 O babë, unë kam besuar të Dërguarin e Allahut dhe kam vërtetuar 

atë me të cilën ai ka ardhur. 

 O vëllezër, nuk është çështja se unë nuk jam në dijeni të asaj që ju 

bëni, por si të veproj me ata njerëz, që na kanë në dorë dhe ne nuk i kemi në 

dorë?   

 O banorë të Kufes, jeni të ftuar të dëshmoni së bashku me ne, 

vëllezërit tanë prej banorëve të Basras. 

 O njeri! Përse të të shoqërojnë shkatërruesit e vetes tënde? A nuk ka 

prej gjumit tënd ndërgjegjësues.  

 O njerëz, zotërojeni veten, ndaloni duart e gjuhët tuaja prej atyre 

njerëzve, sepse ata janë vëllezërit tuaj. 
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 O njerëz, nëse ata nuk fillojnë të parët të na luftojnë, ne nuk do të 

jemi të parët.  

 O bir i Àdemit, të jesh vlerësues i vetvetes në pasurinë tënde dhe 

vepro ashtu siç preferon të veprojnë me të pas teje. 

 O bir i Àdemit, je depozitues vetëm për atë që ke fituar me fuqinë 

tënde. 

 O bir, pastroje dëgjimin tënd prej atij, sepse ai ka shikuar në atë 

çka është më e keqe në enën e tij, që ta zbrazë në enën tënde. 

 Për njerëzit do të vijë një kohë, në të cilën do të afrohet vetëm njeri 

shterp dhe në të do të futet vetëm mëkatari. 

 O mbartës të diturisë, a e mbani dot atë? Dituria është për atë që di 

dhe që punon me atë që di. 

 O botë, o botë. 

 O kërkues i diturisë, me të vërtetë dituria ka virtyte të shumta. 

 O Talha, ç’është kjo punë që ti bëre me Osmanin? 

 O Osman, kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë: “S’kanë 

qëndruar në të as të gjelbëruarat e as të thatat...” 

 O Kumejl, nuk është puna që ti të falësh namaz, të agjërosh dhe të 

japësh sadaka. 

 Ju, komuniteti i tregtarëve, kijeni frikë Allahun dhe afrohuni te 

blerësit. 
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 Ai kujton pasuritë, që ka mbledhur dhe mbyll sytë në kërkesat që 

ata kanë. 

 Ka për jastëk gurin, vesh rrobë të ashpër dhe ha ushqime të 

rëndomta. 

 Kënaqësia dhe zemërimi i bashkojnë njerëzit. 

 Ai të kërkon llogari për të voglën, para se të kërkojë për të madhen. 

 Ai e do mjeshtrin besnik. 

 Dora e Allahut është mbi kokën e sundimtarit e valëvitet me 

mëshirë. Edhe kur sundimtari bën padrejtësi, Allahu e mbështet atë në veten 

e Tij. 

 Dora e Allahut është me komunitetin (xhematin). 

 Sipas tij, ai pretendon gënjeshtrën se shpreson te Allahu!  

 Qortohet ai që merr atë që nuk i takon. 

 I pasuri kafshon atë që ka në duart e veta. 

 Fal dhe i jep atij që nuk i ka dhënë dhe i mban lidhjet me atë që i 

ka ndërprerë. 

 Ai di britmat e bishave në vendet e thata. 

 Punohet me dëshirë dhe jo me frikë. 

 Dyshuesi gati sa nuk thotë: “Më dënoni mua!”   

 Durimi është në masën e pësimit. 

 Përzihet fjala me punën. 
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 Burri fle mbi humbjen e të dashurit dhe nuk fle mbi brengën e 

hidhërimit. 

 Kush merr në dorë drejtimin e njerëzve, le të fillojë me korrigjimin e 

vetvetes para se të fillojë me korrigjimin e shtetasve të vet. 

 Ka mundësi që njerëzit të humbin tre gjëra: paratë hallall, fjalën e 

drejtë dhe një vëlla, te i cili gjejnë qetësi. 

 Dita e drejtësisë mbi të padrejtin është më e rëndë se dita e 

padrejtësisë mbi të dhunuarin nga padrejtësia. 
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TUBË PREJ LETRAVE, BESËLËNIEVE DHE 

POROSIVE  TË IMAMIT 

 

 

Të drejtat e njeriut 

 Letra e Aliut, dërguar Malik Eshterit, guvernatorit të tij në 

Egjipt. Këtë letër ne e kemi vënë në kapitullin “Aliu dhe të drejtat e 

njeriut” me nëntitull: “Kushtetuta e imamit për qeveritarët”. E kemi 

emërtuar kështu për shkak të porosive tepër të larta që ajo 

përmban, si dhe të ligjeve, procedurave civile, të drejtave të 

përgjithshme e veprimeve të veçanta që gjenden në këtë letër. 

 

 

Porosia e imamit për ushtarët e tij para takimit me armikun 

në betejën e Sif’fijnit: 

 “Mos i luftoni ata para se ata të fillojnë luftën kundër jush dhe, 

kur, me lejen e Allahut, të ndodhë shpartallimi i tyre, mos e vrisni atë që ka 

kthyer shpinën, mos qëlloni atë që ka humbur shikimin, mos shpejtoni për të 

vrarë të plagosurin dhe mos i fyeni gratë, edhe nëse ato do t’ju shajnë në 

nderin tuaj apo do të shajnë komandantët tuaj.” 
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Prej letrës së imamit, dërguar qeveritarit të tij në Basra, 

Zijàd bin Eijhut: 

 “Betohem solemnisht në Allah! Nëse do të më njoftojnë se ti ke 

tradhtuar pasurinë e myslimanëve, diçka të vogël apo të madhe, do të të 

shtrëngoj aq shumë, sa do të mbetesh vetëm me pak gjëra. Do të mbetesh me 

peshë të rëndë mbi shpinë dhe me fare pak punë e pushtet.” 

 

 

Prej besëlënies së imamit për Muham’med bin Ebù Bekrin, 

kur e emëroi në Egjipt: 

 “Ule mllefin ndaj tyre. Ndaj tyre të jesh fytyrëhapur, në mesin e tyre 

të jesh përmirësues me shikim, derisa paria e tyre të mos lakmojë se me ty do 

t’u bëjnë atyre padrejtësi, por as të pafuqishmit të mos jenë të dëshpëruar se 

drejtësia jote do të rëndojë mbi ta.” 

 

 

Prej porosisë që imami i shkroi djalit të tij, Hasanit, nga 

sheshi i betejës së Sif’fijnit: 

 “Bir i dashur, bëje veten tënde peshore në punët që janë mes teje e 

mes njerëzve. Duaj për tjetrin atë që do për veten tënde; gjithashtu, urre për 

tjetrin atë çka e urren për veten tënde. Mos bëj padrejtësi, ashtu siç nuk 

dëshiron të të bëhet padrejtësi, bëj mirë, ashtu siç dëshiron të bëjnë mirë për ty. 

Atë çka e numëron të keqe për veten tënde, numëroje të keqe edhe për tjetrin, 
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dëshiro për njerëzit atë që dëshiron edhe për veten tënde, mos flit për gjëra që 

nuk ke dituri, madje mos flit as për gjëra, për të cilat ke pak dituri dhe mos 

thuaj nga ato fjalë që nuk dëshiron të thuhen për ty. 

 Kush mendon mirë për ty, vërtetoje mendimin e tij. Kurrë mos e 

humb të drejtën e vëllait tënd, duke u bazuar mbi ato që mund të jenë mes 

teje e mes atij, sepse nuk është më vëllai yt ai që ti i humbe të drejtën e tij. 

Familja jote të mos jetë me ty ndër njerëzit më të këqij, vëllai yt të jetë më i 

fuqishëm në ndërprerjen e lidhjeve me ty, nga ç’je ti në mbajtjen e lidhjeve me 

të; gjithashtu, ai të mos jetë më i fuqishëm se ti për të bërë keq nga ç’je ti për 

të bërë mirë.” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar disa nëpunësve të tij: 

 “Jam njoftuar se ti e ke zhveshur tokën, ke marrë çdo gjë që ishte 

nën këmbët e tua dhe ke ngrënë të gjitha sa ishin në dorën tënde. Prandaj 

dërgoje menjëherë te unë llogarinë tënde!” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar Mundhir bin Xhàrùd El-Abdij, 

i cili kishte tradhtuar besimin e masës në emërimin e disa 

nëpunësve: 

 “Në vijim, puna e mirë e babës tënd më shtyu të kem besim te ty. 

Mendova se ti do të ndiqje udhëzimin e drejtë të babës tënd dhe do të ecje në 

rrugën e tij, por ja që ti, sipas asaj që më është njoftuar, nuk po i vë fre 
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dëshirave të tua. Nëse janë të vërteta ato që më janë njoftuar për ty, patjetër 

që edhe deveja e madhe e familjes tënde dhe toka që shkel maja e këpucës 

tënde janë shumë më të mirë se ti! Kush ka veset e tua, nuk është prej atij 

brumi që mbyll të çara, ose që zbaton ndonjë punë, ose që mund të lartësohet, 

ose që të bëhet pjesëmarrës në amanet, ose të jetë besnik e të mos tradhtojë. 

Me lejen e Allahut, sapo të mbërrijë te ti letra ime, paraqitu menjëherë te 

unë.” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar qeveritarit të tij të mësipërm:  

 “Si e quan të mirë pijen e ushqimin, kur ti e di mirë se po ha haram 

dhe po pi haram?! Ti po shet pasurinë e jetimëve e të mjeruarve. Kije frikë 

Allahun dhe kthejua pasurinë atyre njerëzve. Nëse ti nuk vepron kështu, 

nëse Allahu do të mundësojë, patjetër që do të kërkoj falje para Allahut, por 

ty do të të godas me shpatën time, ashtu siç nuk kam goditur asnjë tjetër, 

ndryshe ai ka hyrë në zjarr.” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar qeveritarit të tij në Isfahan e 

në Hemedan Mikhnef bin Sulejmit: 

 “Në të vërtetë, ne deshëm të marshojmë kundër atyre njerëzve që 

marrin më shumë për vete nga pasuria e përbashkët. Ata e kanë varrosur të 

drejtën, kanë përhapur në tokë ngatërresa e shkatërrim, kanë dënuar të 
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drejtët e trungun e tyre familjar. Kur një i padrejtë, i ka ndihmuar ata në 

padrejtësitë e tyre, ata e donin atë, kanë bashkëpunuar për mëkate dhe ishin 

të padrejtë.” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar Erdshijrit, për të cilin e kishin 

njoftuar se po ndante pasuritë ndër njerëzit e fisit të tij: 

 “Jam njoftuar për një punë tënden. Nëse ti e ke bërë atë, padyshim 

që ke zemëruar Zotin tënd dhe prijësin tënd. Betohem në Atë që çan farën 

dhe që shëron njerëzit, nëse kjo është e vërtetë, prej meje do të gjesh poshtërim 

dhe te unë nuk do të kesh asnjë peshë!”  

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar qeveritarit të tij në Basra, 

Osman bin Hanijfi El-Ensàrij. Imamin e kishin njoftuar se 

ai kishte shkuar në një gosti, si i ftuar i disa njerëzve të 

Basras: 

 “Në vijim, o bir i Hanijfit, më kanë njoftuar se një prej të rinjve të 

Basras të ka ftuar në një gosti dhe ti me të shpejtë ke shkuar atje, pasi të 

janë dukur të mira ngjyrat. Nuk kam menduar se do t’i përgjigjeshe ftesës së 

atyre njerëzve, në gostinë e të cilëve i varfëri i tyre përzihet, kurse i pasuri 

është i ftuar. Bëni kujdes, prijësi juaj mjaftohet me një rrobë të vjetër dhe 

ushqimi i tij është vetëm një kulaç. Bëni kujdes, ju nuk keni fuqi për këtë, 

prandaj më ndihmoni mua me përkushtim e me përpjekje, me ndershmëri për 
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plotësimin e nevojave. Pasha Allahun, prej kësaj bote unë nuk kam vënë 

thesar ndonjë gjë, as nuk kam rezervuar prej pasurive të saj ndonjë gjë dhe as 

nuk kam përgatitur për veten time ndonjë rrobë të vjetër. Sikur të kisha 

dashur, do të merrja rrugën që çon aty ku shtrydhet mjalti, ku ka drithë e ku 

endet mëndafshi, por është shumë larg që mua të më mposhtin dëshirat e të më 

drejtojë grykësia që të përzgjedh ushqimet. Mbase në Hixhaz ose në Jemàmeh 

ka ndonjë që nuk lakmon të shtrëngojë ndonjë gjë mes gishtave të tij e që nuk 

ka besë në të ngopur. Qysh të shtrihem të fle me barkun plot kur rreth meje 

ka barqe të uritur e zemra të zemëruara?! A duhet të jem i kënaqur me 

veten time, kur më thuhet “Prijësi i besimtarëve” dhe të mos i shoqëroj 

ata në vështirësitë e kohës? Unë jam ai që u them atyre: “Kur kjo të jetë 

buka e djalit të Ebù Tàlibit, në të është ulur ai që nuk ka fuqi të luftojë e të 

dalë përballë trimave.” Vini re, pema e egër e ka më të fortë trungun, të 

gjelbrat e bukura e kanë lëkurën më të butë, bimët e shkretëtirës bëjnë zjarr 

më të fortë dhe shuhen më ngadalë. Pasha Allahun, sikur arabët të ishin 

bashkuar për të më luftuar mua, unë kurrë nuk do t’u kisha kthyer 

shpinën!” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar nëpunësve të tij të ngarkuar 

për mbledhjen e taksës së tokës: 

 “Njerëzit t’i trajtoni me drejtësi. Të jini të durueshëm ndaj nevojave 

të tyre. Mos ndaloni asnjë nga nevoja e tij dhe mos pengoni asnjë në kërkesën 

e tij. Njerëzit të mos shesin për të paguar taksën e tokës as rrobat e dimrit, 
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as rrobat e verës, as kafshët e punës. Askënd të mos rrihni, për shkak se 

nuk ka paguar një dirhem!” 

 

 

Prej letrës së imamit, dërguar qeveritarit të tij në Medine 

Sehl bin Hanijf El-Ensàriut: 

 “Në vijim, më kanë njoftuar se disa burra nga të tutë kanë 

depërtuar te Muàvija. Mos të të vijë keq që po humb disa numra prej tyre 

dhe që po të largohen përforcimet. Në të vërtetë, janë njerëz që shikojnë 

interesat e kësaj bote dhe prandaj nxitojnë drejt saj. Ata e kanë njohur 

drejtësinë, e kanë parë dhe e kanë dëgjuar atë; gjithashtu, ata janë të 

ndërgjegjësuar për drejtësinë dhe e dinë mirë se njerëzit te ne janë të barabartë 

në të drejtën, prandaj ata ia mbathën për atje ku ka privilegje. Sa më larg 

tyre. Pasha Allahun! Ata nuk janë larguar prej ndonjë padrejtësie dhe as 

nuk janë bashkuar me drejtësinë.” 

 

 
Prej letrës së imamit, dërguar prijësve të ushtrisë, për shkak 

se nuk kishin dalë të luftonin: 

 “Janë shkatërruar ata që kanë jetuar para teje, për shkak se u 

ndaluan njerëzve të drejtën dhe ata e blenë atë 10, i ngarkuan të bëjnë të 

gabuarën dhe ata e morën të gabuarën për model veprimi.” 11 

                                                           
10 “ata e blenë atë”, domethënë, ata u kanë mbajtur njerëzve të drejtën e tyre dhe ata janë 

detyruar ta blejnë të drejtën e vet me anë të ryshfetit. 
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Prej letrës së imamit, dërguar njërit prej qeveritarëve të tij: 

 “Në vijim, në territorin që ti administron, pjesa jote të mos jetë 

pasuri që ti e ke përfituar, as zemërim që ti e afron, por vdekje për të 

gabuarën dhe gjallërim për të drejtën!” 

 

Prej fjalës porosi, që imami tha para vdekjes, pas goditjes që 

mori prej Ibni Mulxhemit. Në këtë fjalë imami urdhëron 

familjen dhe pasuesit e tij të falin vrasësin e tij: 

 “Dje unë isha shoqëruesi juaj, sot jam pësim prej të cilit ju nxirrni 

mësim dhe nesër unë do të ndahem prej jush. Nëse unë do të mbetem, e kam 

vetë në dorë të drejtën time, nëse nuk do të jem, vdekja është vedkthimi im. 

Nëse unë fal, falja për mua është afrim dhe për ju është mirësi, prandaj 

falni!” 

 

 

Prej një letre të imamit, dërguar qeveritarit të tij në Mek’kë 

Kathm bin Ab’bàsit: 

 “Në vijim, mësoje atë që nuk di, kujtoje dijetarin, ambasadori yt te 

njerëzit le të jetë vetëm gjuha jote, portier për ty të jetë vetëm fytyra jote. Mos e 

ndalo nevojtarin të takohet me ty, që ai të parashtrojë nevojën e tij. Nëse 

                                                                                                                                
11 “model veprimi”, domethënë, ata i kanë obliguar njerëzit të punojnë të gabuarën dhe ata 

kanë vepruar. Pastaj e gabuara është marrë si shembull dhe pas prindërve e kanë ndjekur  
fëmijët.  
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nevoja sprapset prej dyerve tuaja, që në fillim të paraqitjes së saj, nuk është e 

lavdërueshme që ajo të kryhet më vonë. Shikoje sa është mbledhur te ti prej 

pasurisë së Allahut dhe menjëherë shpërndaje atë te ata që ke afër, te ata që 

kanë njerëz në ngarkim. Shpërndaje aty ku ka varfëri dhe në vendet e 

izoluara. Pastaj, atë që tepron prej saj, dërgoje te ne, që ta pjesëtojmë me ata 

që janë rreth nesh.” 

 

Prej një letre të imamit, dërguar komandantëve të ushtrisë: 

 “Në vijim, është e drejta e guvernatorit të mos e tjetërsojë 

kundër shtetasve të tij atë mirësi që ai ka arritur, pasi nuk ka 

pasuri të veçantë për të, ose ai ta shtojë pasurinë më shumë nga sa 

ka pjesëtuar Allahu për atë prej mirësive të Tij. Pasuria, që ai ka 

arritur, të jetë afrim me robtë e Tij dhe butësi për vëllezërit e tij. 

Dëgjoni, unë nuk mbaj ndonjë sekret ndaj jush, përveçse në luftë. 

Për ju unë nuk palos ndonjë çështje, përveç çështjeve objekt 

gjykimi, as nuk vonoj për ju ndonjë të drejtë pa e vënë në vendin 

e vet. Të gjithë te unë jeni të barabartë në të drejtën edhe nëse ju, 

për këtë, nuk jeni në vijë të drejtë. Askush prej jush nuk e ka më 

të lehtë se unë që të shmangem dhe pastaj të vendos për të dënim 

më të rëndë dhe ai te unë të mos gjejë lejim.” 
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TUBË PREJ HYTBEVE TË IMAMIT 

 

 

O gjysmë burra! 

 Pjesë prej hytbes së imamit, pas sulmit që kreu Sufjàn bin 

Auf i fisit Benij Gàmid kundër qytezës Enbàr, që gjendet në 

bregun lindor të lumit Eufrat. Sufjànin e kishte dërguar Muàvija, 

që të kryente inkursione në anë të ndryshme të Irakut, me qëllim 

që të terrorizonte banorët: 

 “Ky është vëllai i fshehësit, mashtrimet e tij arritën Enbarin. Ai 

vrau të madhin Has’sàn bin Has’sànin, kuajve tuaj i hoqi pajimet dhe prej 

jush vrau burra të mirë. 

 Më kanë njoftuar se një burrë prej tyre hynte te një grua myslimane, 

një tjetër hynte te një grua tjetër, prej atyre që janë në besën e myslimanëve. 

Çdonjëri prej tyre i hiqte asaj me forcë varësen, bizhuteritë e vathët. Pastaj 

ata largoheshin dhe burri fliste se kishte shtënë në dorë shumë pasuri. Unë 

nuk e derdh gjakun e tyre. Sikur për mbrojtje të vdiste një mysliman, ai nuk 

do të qortohej, në të kundërt, me aktin që kreu, te unë ai do të ishte i 

nderuar. 

 Sa çudi, pasha Allahun! Ai e vdes zemrën dhe gjithë kujdesin e tyre 

e mbledh në të gabuarën, që t’ju shpartallojnë ju që jeni në të drejtën. Sa keq 
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për ju, që u bëtë tabelë qitjeje! Ata kanë xhelozi ndaj jush dhe ju nuk keni 

xhelozi, sulmoheni dhe nuk sulmoni, kundërshtohet Allahu dhe ju mbeteni 

të kënaqur. Kur unë urdhërova marshimin kundër tyre gjatë ditëve 

të verës, ju më thatë: “Këto janë ditët më të nxehta, shtyje për më vonë, sa 

të bjerë pak vapa!”  

Kur unë urdhërova marshimin kundër tyre gjatë dimrit, ju thatë: 

“Këto janë ditët më të ftohta, vonoje pak, sa të bjerë i ftohti!” A është kjo 

mbathje e këmbëve prej vapës e prej të ftohtit? Pasha Allahun! 

Kjo më shumë ishte mbathje e këmbëve prej shpatës. O gjysmë 

burra dhe jo burra! Ëndrra kalamajsh dhe mendje grash! Do të 

doja që kurrë të mos ju kisha parë dhe kurrë të mos ju kisha 

njohur. Pasha Allahun, kjo njohje ka shtuar pendimin dhe pasoja 

e saj ka qenë hidhërim e zemërim! Ju vraftë Allahu! Ju ma 

mbushët zemrën me zemërim, ju pitë shqetësimin tim gllënjkë pas 

gllënjke, më prishët mendimin me kundërshtimin e me ngeljen 

tuaj në bisht, derisa bëtë që disa kurejsh të thoshin: “Në të vërtetë, 

Ali bin Ebù Tàlibi është burrë trim, por nuk ka dijeni në punët e luftës!” 

 Për hir të Allahut, më thoni: “A është në luftë ndonjë prej jush 

më i ashpër se unë, që të dalë në ballë të betejës para meje?! Unë jam hedhur 

në ballë të luftës kur nuk kisha mbushur akoma njëzet vjeç dhe jo më tani që 

kam kaluar të gjashtëdhjetat. Megjithëkëtë nuk shoh se ndaj kujt nuk duhet 

treguar bindje!” 
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 Qortimi i njerëzve 

 Prej fjalës së imamit për ndalimin e qortimit të njerëzve 

dhe për mëshirë ndaj fajtorëve: 

 “Ata, që ruhen nga mëkatet dhe ata, që kanë shpëtuar pa bërë 

mëkate, kanë detyrë të mëshirojnë fajtorët e mëkatarët. Falënderimi te ata të 

jetë zotërues për fajtorët e mëkatarët dhe bujari ndaj tyre. Atëherë, si qëndron 

puna me atë që qorton vëllain e tij dhe të tjerët për pësimet e veta? Si qëndron 

problemi, që Allahu i mbulon atij fajet që janë shumë më të mëdha se faji për 

të cilin ai qorton tjetrin? Si mund të shajë për një faj, kur vetë ka bërë një faj 

të ngjashëm?! O rob i Allahut, mos u nxito të njollosësh dikë për fajin që ka 

bërë, pasi për atë faj ai shpresohet të jetë falur!”  

 

 

A ka fjalë pa dituri? 

 Prej një hytbeje të imamit: 

 “O njerëz me trupa të bashkuar e me dëshira të ndryshme, fjala juaj 

çan edhe mbyllësen e çeliktë dhe puna juaj nxit lakminë e armiqve! Asnjë 

thirrje, që ju është drejtuar, nuk është lartësuar prej jush dhe prej fortësisë 

suaj nuk është qetësuar asnjë zemër! Cilën shtëpi pas shtëpisë suaj do të 

mbroni? Me cilin prijës pas meje do të luftoni? Pasha Allahun, i gabuar 

është ai që ju e keni gabuar dhe ai që ka fituar me ju, ka fituar pjesën më të 

humbur. Betohem në Allah, nuk besoj në fjalën tuaj, nuk lakmoj në 

ndihmën tuaj dhe as nuk i përbetohem armikut me ju! Si është puna juaj? Si 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

134 
 

është ilaçi juaj? Si është mjekësia juaj? Njerëzit janë burra si ju. Vallë a ka 

fjalë pa dituri dhe shkujdesje e mungesë ndërgjegjësimi dhe lakmi në atë që 

nuk ka të drejtë?!” 

 

 

I padrejti shton armiqësinë 

 Prej një hytbeje të imamit: 

 “O njerëz, po jetojmë në një periudhë kryeneçe e në një kohë me 

pengesa, ku i miri numërohet i keq dhe i padrejti shton mendjemadhësinë! Ne 

nuk përfitojmë prej asaj që dimë dhe nuk pyesim për ato që nuk i dimë; nuk 

kemi frikë prej greminave, derisa te ato të bjerë ndonjë prej nesh. Ka njerëz, të 

cilët nuk ndalohen para korrupsionit, i cili shton për ata poshtërimin e vetes, 

vetminë, pa lënë trashëgimtarë dhe rrjedhjen e bollëkut pak e nga pak. Prej 

tyre ka që vringëllojnë shpatën, që e shpallin sherrin e tyre, ka prej atyre që 

mbledhin kuajt e burrat e tyre, ka të atillë që e kanë kushtëzuar veten për 

një shkatërrim, të cilin e shfrytëzon për një podium që atë e lartëson. Nuk ka 

më të keq se ti o tregtar, që botën e shikon si çmim për veten tënde!” 

 

 

Dashuria për paqen 

 Prej fjalës së imamit, kur shokët e tij po i zvarritnin lejen e 

dhënë prej tij për ata në luftën e Sif’fijnit: 
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 “Në lidhje me fjalën tuaj: Vallë e gjitha kjo është urrejtje për 

vdekjen? Pasha Allahun! Mua nuk më intereson shumë nëse shkel mbi 

vdekjen apo vdekja vjen drejt meje! A ka dyshim te banorët e Shamit? Pasha 

Allahun! Unë nuk e kam nxitur luftën në ndonjë ditë, unë lakmoj të 

bashkohem me një grup që do të udhëzohet me mua në rrugë të drejtë e do të 

vegjetojë drejt dritës sime. Ja, kjo është më e dashur për mua se sa t’i luftoj 

ata për shkak se janë në rrugën e humbjes, edhe pse ai grup këmbëngul në 

mëkatet e veta!” 

 

 

Më i ulëti juaj është i larti juaj 

 Prej fjalës së imamit, në vijim të hytbes së tij, kur i dhanë 

besën në Medine: 

 “Betohem në Atë që e dërgoi Profetin me të vërtetën! Patjetër që ju 

do të shoshiteni me imtësi dhe ena e gatimit do të shkundet mirë, derisa më i 

ulëti juaj të kthehet në më të lartin tuaj dhe më i larti juaj të kthehet në më të 

ulëtin tuaj! Pasha Allahun! Nuk kam mbuluar as mëkatin më të vogël dhe 

as gjënë më të vogël, kurrë, nuk kam gënjyer!” 

 

 

Ndalimi i vetes 

 Prej një hytbeje të imamit: 
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 “Peshojeni veten tuaj, para se të peshoheni; kërkojini llogari vetes, 

para se të jepni llogari; merrni frymë, para se t’u shtrëngohet laku në fyt, 

nënshtrohuni e binduni, para se të vijë vështirësia e agonisë! Dijeni se, kush 

nuk e ndihmon veten duke qenë për vetveten këshillues e ndalues, nuk do të 

ketë për veten e tij as ndalues e as këshillues!” 

 

 

Qortimi i qortuesit 

 Prej një hytbeje të imamit, kur deshën t’i jepnin besën pas 

vrasjes së Osmanit: 

 “Më lini mua, shkoni te ndonjë tjetër. Ne do t’i bindemi urdhrit të 

tij. Për atë zemrat nuk do të jenë të drejta dhe kundër tij nuk do të qëndrojnë 

mendjet. Horizontet janë mbuluar me re dhe rruga e drejtë ka ndërruar 

pamje dhe është bërë e urryer. Dijeni mirë, nëse unë i përgjigjem dëshirës suaj, 

unë do të veproj me ju ashtu si di unë më mirë, as nuk do të dëgjoj fjalët që 

më thotë dikush e as qortimin e tjetrit. Unë jam si çdo njëri prej jush dhe do 

të jem më i vëmendshmi e më i binduri ndaj atij që ju do t’i besoni qeverisjen 

tuaj. Unë jam më i mirë për ju si ministër, se sa të jem prijës!”  

 

 

O banorë të Kufes! 

 Prej një hytbeje të imamit para banorëve të Kufes: 
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 “O banorë të Kufes, unë dalloj prej jush tre që kanë dy: janë shurdhë 

me veshë, memecë që dinë të flasin, të verbër me sy, nuk janë të lirë, të sinqertë 

kur ballafaqohen në luftë dhe nuk janë vëllezër të besueshëm në kohë 

sprovash të rënda. Janë të ngjashëm me devetë, që u janë larguar barinjtë. Sa 

herë që mblidhen në një anë, shpërndahen në anën tjetër!” 

 

 

Drejtësia në pjesëtim 

 Prej fjalës së imamit, në vijim të një hytbeje të tij, kur u 

qortua se po jepte në mënyrë të barabartë: 

 “Po më urdhëroni të kërkoj ndihmë me padrejtësi në punën që më 

është ngarkuar? Betohem në Allah! Unë nuk kam urdhëruar padrejtësi, 

asnjë nuk ka biseduar natën me bashkëbiseduesin e tij dhe nuk ka dalë 

asnjë yll në qiell! Bëni kujdes, dhënia e pasurisë atij, që nuk ka të drejtë, 

është shpërdorim dhe shpenzim i kotë.”  

 

 

I padrejti dhe ryshfetmarrësi 

 “Ju e dini se ai që ka në dorë të gjykojë për gjakun, për pasuritë, për 

dispozitat e t’u prijë myslimanëve, nuk duhet të jetë koprrac, ndryshe do të 

fusë frymën e qelbur në pasuritë e tyre. Gjithashtu, ai nuk duhet të jetë as 

injorant, pasi me injorancën e tij i çon ata në rrugën e humbjes. Por ai nuk 
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duhet të jetë as pa të mira, pasi me mospasjen e të mirave i ndalon edhe ata 

nga të mirat; ai nuk duhet të jetë as i padrejtë në ndarjen e pasurive, pasi nga 

padrejtësia e tij do të marrin vetëm disa dhe disa të tjerë nuk do të marrin 

asgjë ose do të marrin më pak; ai nuk duhet të jetë as ryshfetmarrës në 

gjykim, pasi kështu nuk vihet në vend e drejta!” 

 

 

Drejtësi për të dhunuarin nga padrejtësia e të padrejtit 

Prej një fjale të imamit, në lidhje me qëllimin e 

bësedhënies, hilafetit dhe gjykimit të shëndoshë: 

“Besëdhënia juaj për mua nuk ishte një gabim nga ana juaj. Puna 

ime dhe puna juaj nuk është e barabartë. Unë ju dua për hir të Allahut, 

kurse ju më doni mua për veten tuaj! O njerëz, më ndihmoni kundër vetes 

suaj. Pasha Allahun, unë do të marr të drejtën për të dhunuarin nga 

padrejtësia prej atij që i ka bërë padrejtësinë dhe të padrejtin do e marr dhe 

do ta çoj aty ku jepet drejtësia, qoftë edhe me dhunë!” 

 

 

Heqja dorë nga padrejtësia dhe drejtësi me njerëzit 

 Prej hytbes së imamit, të quajtur “El-Kàsiah”: 

 “Kudo, ku kam shkuar, nuk kam gjetur asnjë njeri që të jetë më 

fanatik ndaj një sendi, se sa ndonjë mangësi që kanë injorantët, ose për 



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

139 
 

ndonjë argument që është ngjitur në mendjen e mendjeshkurtërve, jo prej jush. 

Ju jeni fanatikë për një punë, për të cilën nuk dihet të këtë shkak e pasojë. 

Nëse patjetër duhet të ketë fanatizëm, fanatizmi juaj le të jetë për cilësitë e 

nderuara, për punë të lavdëruara, për punë të bukura, për morale të 

dëshiruara, për ëndrra të mëdha e për objekte të lavdëruara të lashtësisë! Të 

jini fanatikë për veprime të lavdëruara, për ruajtjen e fqinjit, mbajtjen e besës 

së dhënë, për bindje ndaj së mirës, për kundërshtimin e mëkatit, për dhënie 

dënimi me mirësi, për heqjen dorë nga tirania, për drejtësi ndaj njerëzve dhe 

për largimin prej rrugëve të korrupsionit e të përhapjes së ngatërresave të 

shkatërrimit në tokë! 

 Dëgjoni! Allahu më ka urdhëruar të luftoj ata që thyen besën e 

marrëveshjen, si dhe ata që mbjellin shkatërrim e ngatërresa në tokë. Ata, që 

thyen marrëveshjen, unë i luftova. Përsa i përket atyre që i bëjnë bisht 

mbajtjes së drejtësisë, unë jam përpjekur t’i luftoj, përsa i përket të dalëve nga 

feja, ata i shpartallova; kurse atë, djallin e Red’hes, njëri prej krerëve të 

havarixhëve, që u gjend i vrarë në vendin e quajtur Red’hes, u mjaftova me 

një britmë që e dëgjoi deri zemra e gjoksi i tij, ndërsa për pjesën tjetër të 

kryengritësve, nëse Allahu do të lejojë të hidhemi edhe një herë kundër tyre, 

patjetër që do t’i mposht, përveç atyre që do të shpërndahen nëpër anët e 

vendit!” 
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E drejta dhe njerëzit 

 Prej një hytbeje të imamit në Sif’fijn: 

 “Allahu ka bërë që unë të kem të drejtën e drejtimit të punës suaj, 

prandaj ju keni të drejtë mbi mua, ashtu siç kam edhe unë të drejtë mbi ju. 

E drejta është fusha më e gjerë për cilësimin e njëri-tjetrit, por ajo është edhe 

fusha më e ngushtë për të drejtuar njëri-tjetrin me maturi. E drejta nuk 

mund të jetë në favor të njërit, pa rrjedhur edhe kundër tij, gjithashtu, ajo 

nuk rrjedh kundër tij pa qenë edhe në favorin e tij. 

 Te njerëzit e mirë, qeveritarët janë në gjendje më të dobët, kur ata 

dikush i akuzon se duan krenarinë dhe punën e tyre e ndërtojnë mbi 

mendjemadhësinë. Unë urrej, që ju të mendoni se unë dua të madhërohem dhe 

të dëgjoj lavdërime, prandaj mos më flisni mua me ato fjalë që u flitet 

tiranëve. Kujt i vjen rëndë t’i thuhet e vërteta, ose që atij t’i paraqitet e drejta, 

puna me këto të dyja për atë është edhe më e rëndë, prandaj mos hiqni dorë të 

thoni të vërtetën, ose të këshilloni drejtësi me të vërtetën, sepse unë, në veten 

time, nuk jam më lart se të gaboj.” 

 

 

Të drejtën nuk e zhvlerëson asnjë send  

 Prej një hytbeje të imamit pas besëdhënies: 

  “Njerëz, unë jam vetëm një burrë prej jush. Unë kam ato të drejta 

që keni edhe ju, gjithashtu kam të njëjtat detyrime që keni edhe ju. 
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Vini re! Të gjitha tokat që ka ndarë Osmani në parcela, e çdo gjë 

që ai ka dhënë nga pasuria e Allahut, të gjitha kthehen në “Shtëpinë e 

Pasurisë”, sepse të drejtën nuk e zhvlerëson asnjë send. Sikur unë të gjeja që 

me këtë pasuri janë martuar gratë, ose ta gjeja atë të shpërndarë nëpër të 

gjithë vendin, patjetër që do ta ktheja. Drejtësia qëndron në pasurinë dhe 

mëkati, mbi atë që e vështirëson të drejtën, është akoma më i vështirë. 

O njerëz, dëgjoni me kujdes! Të mos thonë nesër burrat tuaj se na 

mbuloi kjo botë, prandaj morëm tokat në zotërim, bëmë të burojnë lumenjtë, i 

hipëm kuajve dhe morëm skllave vajzat e vogla; kur ju të ndaloheni nga ato 

që keni marrë dhe unë t’u kthej atyre të drejtat që ju i dini, të mos thoni se 

djali i Ebù Tàlibit na privoi nga të drejtat tona! Asnjë prej muhaxhirinëve 

dhe ensarëve, sahabë të të Dërguarit të Allahut, të mos mendojë se ka ndonjë 

përparësi ndaj të tjerëve, për faktin që është nga sahabët, sepse mirësia është 

vetëm te Allahu dhe ju jeni rob të Allahut. Gjithashtu, edhe pasuria është e 

Allahut, prandaj ajo do të pjesëtohet midis jush në mënyrë të barabartë. Në 

pasuri asnjë nuk ka përparësi ndaj tjetrit.” 

 

 

Shërbyes kishte dy duart e veta 

 Prej një hytbeje të imamit, ku u bën thirrje njerëzve, që në 

këtë botë të ndjekin rrugën që ka ndjekur Mùsài, Dàùdi, Mesihu 

dhe Muham’medi: 
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“Dëshiroj të them të njëjtat fjalë edhe për Isanë, të birin e Merjemit, 

paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi të: Isai vinte gurin për jastëk, vishte 

rrobë të ashpër, hante gjëra të thata, gjithnjë ishte i uritur. Hëna ishte llamba 

e tij për natën, hijet ku pushonte ishte toka e hapur, frutat e lulet aromatike 

për të ishin vetëm bimësia që nxirrte toka për bagëtinë. Ai nuk kishte grua, 

që ta tundonte, as fëmijë që ta turpëronin, as pasuri që t’i merrte mendjen, as 

ambicie që ta poshtëronin. Kafsha e tij e hipjes ishin këmbët e tij dhe shërbyes 

për të ishin dy duart e tij.”  

 

 

Njeriu me shumë mirësi 

 Prej një hytbeje të imamit, në të cilën ai përshkruan 

njeriun e drejtë e të mirë, ose se si duhet të jetë njeriu. Tërheqim 

vëmendjen e lexuesit të shikojë, në mënyrë të veçantë, në këtë 

hytbe, cilësitë e Ali bin Ebù Tàlibit: 

 “Ai e përzien butësinë me diturinë dhe fjalën me punën. E mira prej 

tij shpresohet dhe e keqja prej tij është e sigurt se nuk vjen. Ai fal atë që i ka 

bërë padrejtësi dhe i jep atij që nuk i ka dhënë. E butë është fjala e tij, për të 

e huaj është puna e keqe, kudo e pranishme është puna e tij e mirë. Ai del 

përpara për të mirën dhe i kthen shpinën së keqes. Nuk i bën padrejtësi atij 

që e urren dhe nuk mëkaton ndaj atij që do. E pohon të vërtetën para se ajo 

të dëshmohet para tij; nuk i thërret njerëzit me nofkë, nuk dëmton fqinjin, 
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nuk shan për vështirësitë, nuk hyn në të gabuarën dhe nuk del nga e vërteta; 

vetë është i nënshtruar dhe njerëzit prej tij janë të qetë. Ai është afër atij që i 

afrohet me butësi e mëshirë. Qëndrimi i tij i vetmuar nuk është 

mendjemadhësi e madhështi, as afrimi i tij nuk është kurth e mashtrim.” 

 

 

Cilësitë e hipokritëve 

 Prej një hytbeje të imamit, në të cilën ai përshkruan 

hipokritët: 

 “Marrin ngjyra të shumta dhe nuk i përmbahen fjalës së dhënë, të 

gjithë mbështetësit ju mbështesin ju, ndërkaq ju vënë pritë në të gjitha vendet, 

ecin kryeulët kur shkelin në tokë, theksojnë të keqen që u bie, presin 

shpresën. Për ata, çdo rrugë është goditje nga epilepsia, për çdo zemër duan 

ndërmjetës, për çdo dëshpërim kanë lot, shkëmbejnë lavdërime me njëri-tjetrin 

dhe rrinë në pritje të dënimit. Nëse ata qortohen, zbulohen, nëse gjykojnë, e 

tejkalojnë masën; për çdo të vërtetë kanë gati një të pavërtetë, për çdo njeri të 

drejtë kanë gati një tjetër që anon, për çdo të gjallë kanë një të vdekur, për çdo 

portë kanë një çelës, për çdo natë kanë një llambë. Nga lakmia e madhe 

kërkojnë me dëshpërim ndërmjetësim, që me këtë lakmi të ngrenë tregjet e 

veta, qoftë edhe duke shpenzuar gjërat më të vlefshme që kanë. Ata flasin dhe 

dyshojnë, përshkruajnë dhe fantazojnë. Ata e kanë dobësuar rrugën dhe kanë 

shtrembëruar ngushticat, ata janë grupi i djajve!” 
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O Zoti im, largoje triumfuesin mëkatar! 

 Prej një hytbeje të imamit, kur kishte vendosur të takohej 

me njerëzit në Sif’fijn: 

 “O Zoti im, Zot i kësaj toke, të cilën Ti e bërë vendqëndrim për 

njerëzit, vendqëndrim për insektet e kafshët dhe për të tjera që nuk 

numërohen e prej atyre që nuk shihen me sy! Zot i maleve e ultësirave, malet i 

bëre kolona për tokën dhe mbështetje për njerëzit. Nëse bën që ne të 

triumfojmë mbi armikun tonë, largoje prej nesh triumfuesin mëkatar dhe na 

drejto me të vërtetën. Nëse Ti bën, që ata të triumfojnë mbi ne, bëj që ne të 

biem dëshmorë dhe na ruaj prej ngatërresave!” 

 

 

O Zoti im, fut pajtimin mes nesh e mes tyre!  

 Prej një hytbeje të imamit në Sif’fijn, pasi kishte dëgjuar se 

shokët e tij shanin banorët e Shamit, kur ata kishin sharë imamin: 

 “Unë i urrej sharjet. Por, nëse ju do të përshkruani punët e tyre dhe 

të përmendni gjendjen e tyre, do të ishte më e drejtë dhe justifikim më i 

arritur, që, në vend të sharjes suaj, të thoni: “O Zoti im, bëj të mos derdhet 

gjaku ynë e gjaku i tyre. Fut pajtimin mes nesh e mes atyre, udhëzoi ata në 

rrugën e drejtë nga rruga e humbjes ku janë, derisa çdo njëri prej tyre të njohë 

të vërtetën që nuk e di dhe të heqë dorë nga padrejtësia e nga agresioni ku 

është futur.” 
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Krijimi i karkalecit 

 Prej një hytbeje të imamit, në të cilën përshkruan krijimin 

e karkalecit: 

 “Kam dëshirë të flas për karkalecin. Kur Allahu i krijoi atij dy sy 

të kuq, në bebet e zeza të syve të tij Ai bëri të rrezatojnë dy hëna.12 Ai i bëri 

atij dëgjim të fshehtë, hapi për të një gojë të shtrirë, i bëri karkalecit shqisa të 

fuqishme dhe dy dhëmbë me të cilët ai shqyen, si dhe dy drapërinj,13 me të 

cilët ai kap. Fermerët tmerrohen prej karkalecit për të mbjellat e tyre dhe 

nuk kanë mundësi ta largojnë atë edhe sikur të mblidhen të gjithë së bashku, 

pasi ai, së bashku me “shokët”, për të kryer dëshirat e tyre, i kthejnë të 

mbjellat në tokë të lëruar. Krijimi i karkalecit, si tërësi, nuk është një gjë e 

vogël e pa rëndësi, që tregohet me gisht për t’u tallur.” 

 

 

Krijimi i milingonës 

 Prej hytbes së mësipërme, në të cilën imami përshkruan 

milingonën: 

 “Shikojeni milingonën me hijeshinë e pamjes, me trupin e saj të 

vogël. Ajo është aq e përkryer, sa nuk arrin ta perceptosh me një shikim të 

vetëm, me një mendim të thjeshtë. Shiko si ecën mbi tokë e si hidhet mbi 

                                                           
12 Çdo njëra prej bebeve të syrit është natë që i ndriçon hëna.  
13 Me dy drapërinj, ka për qëllim këmbët e karkalecit, për shkak të shtrembërimit e të 

ashpërsisë që ato kanë. 
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ushqimin e saj. Ajo e mbart farëzën për në strehën e vet dhe e përgatit në 

vendbanimin e saj. Milingona e mbledh ushqimin e vet në të nxehtë e në të 

ftohtë, pasi ka gjezdisur shumë në kërkim të tij. Milingonën, Ushqyesi, nuk 

ia mbyll ushqimin, Llogarimarrësi nuk e kufizon milingonën nga mbledhja e 

ushqimit, as në tokën e thatë dhe as në gurin e fortë. Sikur të mendoheshe 

rreth gypave të ushqimit të saj, ose për ato që ajo ka nga sipër e nga poshtë, 

ose për brinjët që ajo ka në bark, si dhe për sytë e veshët që ajo ka në kokë, 

patjetër do të gjykoje i mahnitur për krijimin e milingonës dhe do to lodheshe 

shumë nëse do të mundoheshe për ta përshkruar atë. Sikur të udhëtosh nëpër 

rrugët e mendimit tënd, që të arrish të kuptosh qëllimin e Tij, faktet do të 

tregojnë për ty se Krijuesi i milingonës është edhe Krijuesi i hurmës. Faktet do 

të tregojnë imtësitë e çdo sendi dhe të fshehtën e ndryshueshmërisë së çdo 

gjallese.” 

 

 

Krijimi i lakuriqit të natës 

 Prej një hytbeje të imamit, ku ai përmend krijimin e 

mahnitshëm të lakuriqit të natës: 

 “Prej hollësive të shpikjes së Tij dhe çudive të urtësisë së Tij, janë ato 

që Ai na tregon prej të fshehtave të urtësisë që ka në  

krijimin e lakuriqit të natës, të cilin, në ndryshim nga të gjitha gjallesat, e 

mbledh drita dhe e shpërndan errësira. Si jetojnë sytë e tij, pa marrë dritë prej 
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diellit të ndritshëm, me të cilën të drejtohet në rrugën që ndjek dhe me anë të 

kësaj drite të arrijë te të njohurit e tij? Duket sikur lakuriqi i natës ka 

hequr dorë nga drita e diellit dhe të gjitha shkallët e ndriçimit nuk e lënë atë 

të lëvizë. Lakuriqi i natës gjatë ditës qëndron i varur nëpër vende të errëta, 

natën e ka llambë, të cilën ai e ngre për të kapur ushqimin. Atij nuk ia 

kthen sytë as errësira më e fortë e natës, as nuk ia ndalon shikimin e tij 

errësimi i qiellit prej reve e prej përflakjes së perëndimit të diellit; kur dielli e 

heq mbulesën e vet dhe dita bëhet e qartë, atëherë kur kafshët e natës hyjnë 

nëpër zgavrat e veta, lakuriqi i natës lëshon qerpikët poshtë, duke u mjaftuar 

me ushqimin që ka fituar në errësirën e natës. I Plotpushtetshëm është vetëm 

Ai që, për lakuriqin e natës, natën e ka bërë ditë, në të cilën ai siguron 

jetesën, kurse ditën, për lakuriqin e natës, Ai e ka bërë pushim e qetësi. Ai 

ka bërë për lakuriqin e natës dy krahë prej mishit të tij, me të cilat ai 

lëshohet në fluturim sipas nevojës. Dy krahët e tij janë të buta si pjesa e 

poshtme e veshit të njeriut, pa pupla e pa pendë, por në ato ti shikon qartë 

enët e gjakut. Dy krahët e tij janë të butë dhe nuk rëndojnë kur ai i mbyll 

për të qëndruar i varur. I vogli i lakuriqit të natës qëndron me nënën e vet 

dhe ajo është strehë për të voglin e saj, i cili ulet kur ajo qëndron dhe ngrihet 

së bashku me të, kur nëna e tij fluturon. I vogli nuk ndahet nga nëna derisa 

të fitojë fortësinë e trupit e të jetë në gjendje të ngrihet e të hapë vetë krahët e 

tij, të njohë rrugët që e çojnë drejt ushqimit dhe aty ku është e mira e tij. I 

plotpushtetshëm është vetëm Filluesi i çdo krijese, pa pasur një model para 

krijimit të tij.” 
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O Zoti im, malet tona u çanë! 

 Prej një hytbeje të imamit, në të cilën është lutur të bjerë 

shi. Në këtë hytbe imami nxit për dashamirësi e për butësi, për 

kryeultësi ndaj Krijuesit të gjithësisë dhe ndaj madhështisë së 

ekzistencës: 

 “O Zoti im, malet tona u çanë, toka jonë u bë pluhur, kafshët tona 

janë të trazuara e janë bërë si të hutuara në vendet ku rrinë. Është ngritur në 

qiell zëri i nënave që qajnë për fëmijët e tyre, u zgjat shumë vajtje-ardhja e 

tyre nëpër kullota dhe çjerrjet e tyre në burimet e ujit. O Zoti im, mëshiroi 

rënkimet e të uriturve dhe çjerrjet e të eturve! O Zoti im, mëshiro trazimin e 

tyre nëpër vajtje-ardhjet e tyre dhe rënkimet e tyre nëpër stanet e veta! O Zoti 

im, jemi drejtuar te Ti tani që mbi ne vitet janë vënë njëri mbi tjetrin dhe te 

ne janë bërë të dukshme pësimet e rënda. Vetëm Ti je shpresë për të 

mjeruarin dhe qëllim për kërkuesin. Njerëzit të luten Ty kur kanë prerë 

shpresën, kur retë nuk duken, kur bimësia është shkretuar. Të lutemi Ty të 

na trajtosh me punët tona e të mos na dënosh me fajet tona! Me mëshirën 

Tënde sill për ne retë që shpërthejnë befasisht, sill për ne pranverën me 

lagështirë, bimësi e shi të mirë e të shumtë, që me të të marrin jetë të gjitha sa 

ishin tharë dhe të kthehen ato që humbën! O Zoti im, prej Teje kërkojmë të 

pimë ujë, prej Teje duam të vaditemi, plotësisht e tërësisht, me shi të mirë e të 

begatë e me pjellori të madhe, me bimë të pastra, me degë frutdhënëse, me 

lëkurë të njomë, me të cilat gjallërohet i pafuqishmi prej robve Tuaj dhe me 
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atë të marrin jetë vendet Tuaja të thata! O Zoti im! Ujë kërkojmë prej Teje, 

me atë ujë të mbulohen me bimësi kodrat tona, me atë të mbushen pellgjet 

tona, me atë ujë të bëhen pjellore anët tona e të prodhojnë pemët tona, me atë 

ujë të njomen vendet tona të ashpra dhe me atë ujë të ndihmohen rrethinat 

tona prej begatisë Tënde të pa matë!” 

 

 

Solidariteti dhe fuqia 

 Prej rrëfenjave të Aliut: 

 “Na ishin njëherë tre qe në një lëndinë, njëri ka ishte i bardhë, tjetri 

i kuq dhe i treti i zi. Me qetë ishte edhe një luan. Luani nuk kishte mundësi 

të vepronte kundër tre qeve, sepse ata mund të hidheshin së bashku kundër 

tij. Prandaj luani i tha kaut të zi dhe kaut të kuq: “Ai, që na zbulon ne në 

lëndinën tonë, është vetëm kau i bardhë, ngjyra e të cilit është e përmendur, 

ashtu siç është e dëgjuar edhe ngjyra ime ndaj ngjyrës suaj. Sikur ju të dy, të 

më lini që unë ta ha atë, pastaj lëndina do të jetë fare e pastër për ne!”  

 Dy qetë i thanë luanit: “Po, të lëmë, haje!” Luani e hëngri 

kaun e bardhë. Kaluan disa ditë dhe luani i tha kaut të kuq: 

“Ngjyra ime qëndron mbi ngjyrën tënde, prandaj më lër që të ha kaun e zi, 

që lëndina të jetë vetëm për ne!”  

 Kau i kuq i tha: “Mirë, haje.”  

 Pastaj luani i tha kaut të kuq: “Tani do të të ha edhe ty!”  



Perla nga imam Aliu …………………………………… Xhorxh Xhordak  

 

150 
 

 Kau i kuq i tha: “Më lër sa të thërres tre herë.” dhe luani e la. 

Kau i kuq thirri me zë të lartë: “Dëgjoni, unë u hëngra që ditën kur u hëng 

kau i bardhë!” 14 

 

 

                                                           
14 Menduam të vëmë këtu këtë rrëfenjë, pasi kjo është një nga rrëfenjat më të bukura arabe 

që tregohen për botën e kafshëve. Për më tepër, kjo është rrëfenja e parë ku lëshohet thirrja për 

bashkim dhe për të pasur kujdes nga ngatërresat e shpifjet. Kjo rrëfenjë, që i atribuohet Ali bin 

Ebu Talibit, nuk përmendet në “Nehxhul-Belagah” në të gjitha botimet që i janë bërë këtij 

libri, si dhe në të gjithë shpjeguesit e në komentuesit e shumtë të këtij libri.  


