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Allahu  tha:

" َو ه
"َّللا ُ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى
“Dhe Allahu është më i mirë dhe më i qëndrueshëm.” (Ta-He, 73)
Qëndrimi është një emër për atë çfarë mbetet pas asgjësimit të shenjave
treguese dhe zhdukjes së tyre1. Kjo ka tri nivele:
Niveli i parë është qëndrimi i së njohurës pas asgjësimit të dijes në të vërtetë,
jo vetëm në njohje2.
Dhe qëndrimi i Atij që shikohet pas asgjësimit të të parit në të vërtetë, jo
vetëm në shprehje3.
Dhe (mbetja) qëndrimi i Atij që ka qenë gjithmonë duke hequr nga mendja atë
(të krijuarën) që s’ka qenë gjithmonë4.
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Ky është asgjësimi i manifestimeve dhe i dukurive që tregojnë të Vërtetin, pasi ta
gjesh Atë.
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Dija mendore është ajo që asgjësohet. Personi përjeton hyjnoren, derisa ai përjetim
të asgjësojë dijen e tij për Të.
3

Realizimi i gjetjes së hyjnores do të mbizotërojë të parët e Atij, derisa të zhduket të
parët.
E përkohshmja s’mund të mbajë vetveten. Vetëm e përjetshmja pa fillim është
vetvetiu një e përjetshme pa fund (Kajjum). E përkohshmja mund të qëndrojë vetëm
nëpërmjet Tij. Pasi që personi të heqë qafësh egon që e mban larg Allahut dhe të
bëjë Allahun vatrën e vëmendjes së vet, ai do të mbërrijë një pikë ku do të qëndrojë
vetëm nëpërmjet Tij, për Të, dhe me Të. Kjo më së miri qe shprehur nga njeriu më
elokuent , kur ai përcolli hadithin e shenjtë:
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“Unë i kam shpallur luftë kujtdo që tregon armiqësi ndaj një miku (weli) Tim. Robi Im
nuk më afrohet me ndonjë gjë më të dashur për Mua sesa kryerja e detyrave fetare
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me të cilat e kam ngarkuar. Dhe robi Im vazhdon të më ofrohet më shumë me vepra
vullnetare (nafile), derisa ta dua. Kur Unë ta dua atë, bëhem dëgjimi i tij me të cilin
dëgjon, të parët e tij me të cilin sheh, dora e tij me të cilën godet, dhe këmba e tij me
të cilën ecën. Nëse më lutet për ndonjë gjë, me siguri se do t’i përgjigjem; nëse
kërkon shpëtim tek Unë, me siguri se do ta shpëtoj.” (el-Buhari nga Ebu Hurejre)

