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Kapitulli: Thënia e Allahut të Lartësuar: “Ata nuk e kanë vlerësuar siç

duhet fuqinë e Allahut. Në Ditën e Kijametit, e tërë Toka do të jetë në
grushtin e Tij, ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathtën e Tij.
Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar mbi idhujt që ia shoqërojnë Atij
(në adhurim)!”1
Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: “Një nga rabinët e çifutëve
erdhi tek Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe i tha: “O Muhamed! Ne në
(Teurat) gjejmë se Allahu i ka vendosur qiejt mbi njërin gisht, tokat mbi njërin
gisht, pemët mbi njërin gisht, dheun mbi njërin gisht, të gjitha krijesat mbi njërin
gisht dhe thotë: “Unë jam Sunduesi”. Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) qeshi,
si pohim për thënien e rabinit, derisa iu duk fundi i dhëmballëve, e pastaj lexoi
ajetin: “Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut”.
Në variantin e Muslimit thuhet: “... i vendos malet dhe pemët në njërin gisht,
pastaj i shkund ato dhe thotë: “Unë jam Sunduesi. Unë jam Allahu”.
Në variantin e Buhariut thuhet: “I vendos qiejt mbi njërin gisht, ujin dhe dheun
mbi njërin gisht dhe krijesat e tjera mbi njërin gisht”2.
Ibn Umeri transmeton se Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë:
“Allahu i palos qiejt në Ditën e Kijametit, i merr ata në Dorën e Tij të djathtë e
pastaj thotë: “Unë jam Sunduesi! Ku janë tiranët? Ku janë mendjemëdhenjtë?“
Pastaj i palos shtatë tokat dhe i merr ato në të majtën e Tij, pastaj thotë: “Unë
jam Sunduesi! Ku janë tiranët? Ku janë mendjemëdhenjtë?3.
Ibn Abasi ka thënë: “Shtatë qiejt dhe shtatë tokat në pëllëmbën e të
Gjithëmëshirshmit s’janë ndryshe veçse si fara e spinaqit në dorën tuaj”4.
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Ibn Xheri thotë: “Më tregoi Junusi, të cilit i kishte thënë Ibn Uehbi, këtij Ibn Zejdi
dhe këtij babai i tij (Zejdi), se Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë:
“Shtatë qiejt kundrejt Kursisë janë si shtatë dërhemë që hidhen në një
parzmore”5.
Po ashtu, Ebu Dherri ka thënë se e ka dëgjuar Profetin (Paqja e Allahut qoftë
mbi të!) të thotë:
“Kursia kundrejt Arshit është si një hallkë hekuri e hedhur në një shkretëtirë”6.
Nga Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) përcillet se:
“Largësia ndërmjet qiellit të dynjasë dhe atij që vjen pas tij është pesëqind vjet;
ndërmjet çdo dy qiejve është pesëqind vjet; ndërmjet qiellit të shtatë dhe Kursisë
është pesëqind vjet; ndërmjet Kursisë dhe ujit është pesëqind vjet; Arshi është
mbi ujin dhe Allahu është mbi Arshin. Ai i di të gjitha veprat tuaja”7.
Abas Ibn Abdul Mutalibi tregon: “I Dërguari i Allahut (Paqja e Allahut qoftë mbi
të!) na tha njëherë: “A e dini sesa është largësia ndërmjet qiellit dhe tokës?”. Ne i
thamë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e di më së miri: Ai (Paqja e Allahut qoftë mbi
të!) tha:
“Ndërmjet tyre është pesëqind vjet largësi në ecje. Prej çdo qielli në qiellin tjetër
është pesëqind vjet largësi në ecje. Trashësia e çdo qielli është pesëqind vjet
largësi në ecje. Ndërmjet qiellit të shtatë dhe Arshit është një det, ku nga fundi i
tij e deri në fillimin e tij, është sa largësia ndërmjet qiellit dhe tokës, ndërsa Allahu
i Lartësuar është mbi të. Ai i di të gjitha veprat e bijve të Ademit”8.
Dobitë e temës
 Komenti i ajetit: “Në Ditën e Kijametit, e tërë Toka do të jetë në grushtin e
Tij...”
 Këto fakte çifutët i kanë ditur deri në kohën e Profetit (Paqja e Allahut qoftë
mbi të!), e ata as nuk i kanë mohuar dhe as nuk i kanë interpretuar.
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Kur rabini i bëri Profetit (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ato përshkrime, ai
(Paqja e Allahut qoftë mbi të!) i vërtetoi, ndërkohë që pati shpallje Kurani
për pohimin e tyre.
Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) qeshi për çka tha rabini nga kjo dije
e madhe.
Deklarimi në mënyrë të qartë se Allahu ka dy duar, se qiejt janë në dorën
e Tij të djathtë, ndërsa tokat në dorën tjetër.
Cilësimi i një dore të Allahut si “e majtë”.
Çështja e tiranëve dhe e arrogantëve në Ditën e Kijametit.
Krahasimi i Profetit (Paqja e Allahut qoftë mbi të!): “... si fara e spinaqit në
dorën tuaj”.
Madhësia e Kursisë në raport me qiellin.
Madhësia e Arshit të Allahut në raport me Kursinë.
Arshi është diçka tjetër nga Kursia dhe uji.
Largësia e qiejve ndërmjet njëri-tjetrit.
Largësia ndërmjet qielli të shtatë dhe Kursisë.
Largësia ndërmjet Kursisë dhe ujit.
Arshi është mbi ujë.
Allahu është mbi Arsh.
Largësia ndërmjet qiellit dhe tokës.
Trashësia e çdo qielli është pesëqind vjet.
Deti që është mbi shtatë qiejt, nga fundi i tij në sipërfaqe është pesëqind
vjet, dhe Allahu është më i dituri.
Dijetari i Islamit dhe i muslimanëve, Muhamed Ibn Abdul Uehabi (Allahu e
mëshiroftë!), e ka përfunduar librin me këtë kapitull madhështor, sepse kush e
mëson se çfarë përmban ky kapitull nga përshkrimi i Allahut të Lartësuar, ai njeri
nuk mund të veprojë ndryshe vetëm se do t’i përulet dhe nënshtrohet Allahut të
Lartësuar.
E vërteta qëndron se njerëzit nuk e madhërojnë Allahun e Lartësuar dhe nuk e
vlerësojnë siç duhet Atë, as në drejtim të njohjes së Vetë Atij, fuqisë dhe cilësive
të Tij, e as në drejtim të urtësisë dhe dërgimit të profetëve tek njerëzit. Allahu i
Lartësuar thotë:
“Ata nuk e vlerësojnë siç duhet Allahun, kur thonë: Allahu nuk i ka zbritur asgjë
njeriut”.
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Allahu i Lartësuar, kur përshkruan Veten e Tij, thotë: “Ata nuk e kanë vlerësuar
siç duhet fuqinë e Allahut. Në Ditën e Kijametit, e tërë Toka do të jetë në grushtin
e Tij”9.
“Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut”10, dmth nuk e kanë
madhëruar vërtet ashtu siç duhet, se, nëse do ta madhëronin ashtu siç duhet,
nuk do të adhuronin dikë tjetër dhe nuk do t’i bindeshin dikujt tjetër, por do të
kishin adhuruar vetëm Allahun, do t’i nënshtroheshin dhe bindeshin vetëm Atij,
do të strehoheshin tek Allahu me nderim dhe drojë. Por, njerëzit nuk e kanë
vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut, pra nuk e madhërojnë vërtet ashtu siç e
meriton Ai të madhërohet në madhështinë, në Veten dhe në cilësitë e Tij.
Pastaj Allahu i Lartësuar ka qartësuar disa cilësi Tij kur thotë: “... tërë Toka do të
jetë në grushtin e Tij”11. Mendja e njeriut nuk arrin t’i kuptojë cilësitë e Allahut të
Lartësuar, prandaj Ai i ka sqaruar disa nga cilësitë e Tij. Allahu i Lartësuar thotë:
“... tërë Toka do të jetë në grushtin e Tij, ndërsa qiejt do të mbështillen në të
djathtën e Tij”. Nëse e shikon tokën, madhësinë, tiraninë e banorëve të saj,
gjerësinë dhe çdo gjë që ka në të, ato janë në grushtin e Allahut të Lartësuar.
Ditën e Kijametit, ato do të jenë brenda grushtit të Mëshiruesit. Nga kjo kuptojmë
se pëllëmba dhe dora e Allahut të Lartësuar është më e madhe nga këto.
Edhe qiejt, madje, do të mbështillen në pëllëmbën e Tij. Allahu thotë: “Ndërsa
qiejt do të mbështillen në të djathtën e Tij”. Gjithashtu, në suren Enbija thotë:
“Atë Ditë, Ne do të palosim qiellin ashtu siç paloset letra e librit. Ashtu siç e
filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë”12.
Këto janë cilësi të Allahut të Lartësuar. Toka, e cila çudit banorët e saj, edhe qiejt
që çudisin ata që i shikojnë, janë aq të vegjël krahasuar me pëllëmbën e
Mëshiruesit! Allahu i Lartësuar është më i madh sesa kaq dhe më i lartë. Ai është
Madhështori, i Falënderuari, të Cilit i përkasin të gjithë falënderimet dhe gjithë
lavdërimet. Është qartësuar madhështia e Allahut të Lartësuar në Veten e Tij dhe
në cilësitë e Tij.
Kur mediton në përmbajtjen e këtyre haditheve, të bëhet e qartë tirania e
banorëve të tokës, me gjerësinë e saj dhe me fuqinë e tyre në të, kur toka, në
krahasim me qiejt, është shumë e vogël, dhe se largësia mes tokës dhe qiellit të
parë është pesëqind vjet ecje e kalorësit të shpejtë. Gjithashtu, edhe largësia
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mes qiellit të parë dhe qiellit të dytë është pesëqind vjet ecje, e kështu deri në
qiellin e shtatë. Por edhe qiejt janë të vegjël në krahasim me Kursinë. Për këtë,
Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë se shtatë palë qiej, krahasuar me
Kursinë, janë të vegjël:
“Shtatë qiejt kundrejt Kursisë janë si shtatë dërhemë që hidhen në një
parzmore”.
Qiejt janë shumë të vegjël në krahasim me Kursinë, pra si shtatë dërhem në një
parzmore. Allahu i Lartësuar për Kursinë thotë:
“Kursia e Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruajë ato” 13.
Pra, toka në të cilën ti je, është vetëm një pikë shumë e vogël në krahasim me
qiejt. Gjithashtu, qiejt dhe toka së bashku janë shumë të vogla, në krahasim me
Kursinë, i cili është sipër tyre. Sipër tij është Arshi ose Froni i Allahut të
Lartësuar. Kursia kundrejt Arshit është si një hallkë hekuri e hedhur në një
shkretëtirë, pra është shumë e vogël në krahasim me Arshin e Allahut dhe Allahu
është sipër Arshit.
Sikur njerëzit të meditonin në cilësitë e Allahut të Lartësuar dhe se sa duhet të
madhërohet Allahu i Lartësuar, në madhështinë, atributet dhe veprat e Tij, ata do
t’i nënçmonin vetët e tyre e do ta dinin se nuk ka rrugë që t’i shpëtojë dhe t’i
nderojë, veçse duke qenë robër të Allahut dhe askujt tjetër. A e adhuron krijesa,
krijesën?!
Krijesat e kanë detyrim të adhurojnë atë që i ka këto cilësi madhështore. Vetëm
Ai e meriton t’i nënshtrohesh; vetëm Ai meriton t’i bindesh; vetëm Ai meriton të
madhërohet; vetëm Ai meriton t’i lutesh; vetëm Ai meriton t’i përulesh me gjithçka
që ka robi, që të fitojë kënaqësinë e Tij. Kjo është për ata që e kanë vlerësuar
ashtu siç Allahu e meriton.
Nëse njeriu mediton atributet e Rububijes, atributet e madhështisë dhe hijeshisë
së Allahut të Lartësuar,se Ai është sipër Arshit dhe nuk ngjason me krijesat e Tij,
atëherë e kupton se askush nuk e meriton t’i drejtohesh me adhurim përveç
Allahut të Lartësuar. Kush adhuron ndonjë krijesë të ulët, të nënçmuar, çfarëdo
qoftë ajo krijesë, ai e ka konkurruar me Allahun e Lartësuar në mbretërinë e Tij,
si Zot që meriton të adhurohet, prandaj ky e meriton që të jetë përjetë banor i
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Zjarrit, pasi ai u drejtua krijesave, që janë të papërfillshme, dhe la Allahun i Cili
është i Gjithëpushtetshëm.
Pastaj medito se si Allahu i Lartësuari, i Gjithëfuqishmi, i Urti e ka përshkruar
veten me cilësi madhështore dhe se Allahu i Lartësuar është sipër Arshit. Ai
urdhëron dhe ndalon në mbretërinë e Tij të pafundme. Kjo që është në tokë
është e papërfillshme, krahasuar me atë që është në mbretërinë e Tij, Ai e
mëshiron kë të dojë dhe i jep bollëk kujt të dojë, e dënon kë të dojë, i jep begati
kujt të dojë dhe ia largon vështirësitë kujt të dojë. Allahu i Lartësuar është
Zotërues i begatisë dhe i mirësisë. I shikon veprat e Allahu në qiej, e shikon
adhurimin që bëjnë engjëjt në qiell këtij Zoti Madhështor, i Cili qëndron sipër
Arshit të Tij, ashtu siç thotë Profeti (Paqja e Allahut qoftë mbi të!): “U drodh qielli
dhe meriton të dridhet, sepse nuk ka vend as sa katër gishtërinj, që të mos ketë
ndonjë engjëll në këmbë, duke bërë ruku (përkulet) apo duke bërë sexhde
(përulet)”,14 duke i madhëruar urdhrat e Allahut të Lartësuar.
Shikojmë që urdhrat e Allahut zbatohen në mbretërinë e Tij të gjerë, për të cilën
dimë vetëm se atë që është rreth nesh në këtë tokë, dhe ajo që është afër me të,
por edhe për këto pak dimë.
Allahu është Sunduesi, e po të shikosh se Allahu i Lartësuari, i Madhërishmi
është Sunduesi i gjithësisë, dhe se Ai të drejtohet ty, rob i dobët e i ulët, që ti ta
adhurosh Atë, ky është nderim për ty, nëse e kupton.
Ai urdhëron për devotshmëri, dhe ajo është krenari për ty, nëse logjikon.
Ai urdhëron që t’i bindesh, dhe kjo është nder për ty, nëse e di.
Nëse i njeh të drejtat e Allahut, i njeh atributet e Tij dhe se Ai është sipër çdo
gjëje dhe nuk ngjason me krijesat e Tij, urdhrat e Tij zbatohen në shtatë palë
qiej, të cilat kundrejt Kursisë janë si disa dërhem të hedhura në parzmore. Kur të
shikosh Xhenetin dhe Zjarrin dhe çfarë është në to, do të shikosh se ti nuk do të
mund ta përmbash veten, por vetëm se do t’i nënshtrohesh Allahut të Lartësuar.
Me zgjedhjen tënde, do t’i përulesh Atij, do t’i bindesh Atij dhe do të afrohesh
drejt Tij me ato vepra që Ai i do. Kur lexon fjalën e Tij që të drejtohet ty, që të
urdhëron dhe të ndalon, kjo bën që ti ta nderosh dhe madhërosh Allahun e
Lartësuar më shumë sesa më përpara. Një prej shkaqeve që e rrënjos besimin
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në zemër është madhërimi i Allahut të Lartësuar, duke medituar në mbretërinë e
Allahut të Lartësuar, ashtu si ka urdhëruar Allahu i Lartësuar:
“Thuaj: “Shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë!”15.
“A nuk e shohin ata mbretërinë e qiejve e të Tokës dhe gjithçka që ka krijuar
Allahu!”16.
Allahu i Lartësuar, kur përshkruan robërit e Tij të afërt, thotë:
“Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës dhe në ndërrimin e natës e të
ditës, ka shenja për ata që mendojnë, për ata që e përmendin Allahun duke
qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe që meditojnë për krijimin e qiejve
dhe të Tokës (duke thënë:) “O Zoti Ynë! Ti nuk i ke krijuar kot këto, lartësuar
qofsh (nga çdo e metë)! Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. O Zoti Ynë,
cilindo që Ti e fut në zjarr, e ke poshtëruar. Dhe për mohuesit nuk do të ketë
kurrfarë ndihmuesi…”17.
Pra, ata e përkujtojnë Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur dhe shtrirë, e
megjithatë ata luten që të shpëtojnë nga Zjarri. Ata i nënshtrohen, kur e njohën
teuhidin rububije dhe uluhije me zemër dhe me shpirt.
Në përfundim të këtij libri, e lus Allahun ta shpërblejë autorin, shejhun Muhamed
Bin Abdul Uehabin prej nesh dhe prej muslimanëve, me shpërblimet më të mira,
dhe të gjithë ata që kontribuuan në shpjegimin e këtij libri, për të kuptuar
domethënien e tij. Me të vërtetë, ky është libër madhështor, sepse ai përmbledh
ato çështje, në të cilat është shpëtimi i njerëzve, nëse ata kanë ndjenja. Imami i
ka shpjeguar tekstet e Kuranit dhe Sunetit, që ne të kuptojmë argumentet dhe të
jemi prej të shpëtuarve me mëshirën e Allahut dhe Bujarinë e Tij.
Porosia ime e fundit është: Tregoni kujdes të madh ndaj këtij libri, memorizimin,
mësimin e tij, meditimin në çështjet që ai trajton, të njohësh gjithçka në të, sepse
kjo është e vërteta, në të cilën ishin profetët, të dërguarit dhe ata që i pasuan,
prej të devotshmëve nga robërit e Allahut. Nëse largoheni nga mësimet e tij dhe
përmbajtja e tij, atëherë njeriu do t’i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut. Mësimi i
këtij libri bëhet shkak për mirësi dhe përgëzime.
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Allahun e lus të na e falë pakujdesinë dhe gabimet tona; të na falë ato gjëra që
ne kemi gabuar dhe të na bëj prej atyre që i ka falur. Allahun e lus të tolerojë dhe
të na bëjë neve prej atyre që e realizuan teuhidin dhe “La haule ue la kuete ila
bil-Lah” / nuk ka fuqi dhe pushtet për asgjë veçse me ndihmën e Allahut të
Lartësuar.
O Zoti ynë, na mbro neve! O Zoti ynë, na mbro! O Zoti, ynë na mbro e dërgoji
salavatet, përshëndetjet dhe begatitë e Tua mbi Profetin tonë Muhamed!

