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Rreze  

Prej Unitetit të Allahut Aq të Shndritshme si Dielli 

 

 

 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 

“Allahu është Krijuesi i çdo gjëje dhe Ai është Vekil (Kujdestar, 
Ruajtës, Rregullues) mbi gjithçka. Të Tij janë çelësat e qiejve dhe të 
tokës...”1 

“Kështu pra, i Lavdëruar qoftë Ai dhe i Lartësuar mbi gjithçka që 
ata ia bashkojnë Atij në Duart e të Cilit është mbizotërimi i çdo gjëje 
dhe tek Ai ju do të ktheheni”2 

“Nuk ka asnjë send që të mos gjenden tek Ne thesaret e tij...”3 

“...Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që Ai të mos e ketë mbërthyer pas 
balukeve të ballit (ta ketë nën sundimin e Tij të plotë).”4 
																																																													

1 Al-Zumer, 39:62-63 
2 Yasin, 36:83 
3 Al-Hixhr, 15:21 
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O i shkujdesur, që ua atribuon të gjitha gjërat dhe ngjarjet në këtë 
botë ligjit të shkakësisë! Shkaqet të cilave ti ua përshkruan 
krijueshmërinë janë vetëm se një perde e hedhur sipër veprimit të 
Fuqisë Hyjnore. Dinjiteti dhe Madhështia e Zotit e kërkojnë një perde 
të tillë. Veçse ama, fuqia e përjetshme Hyjnore është absolutisht e 
pavarur prej asgjëje; ajo fuqi është gjithnjë aktive dhe krijon. Sepse 
Uniteti Hyjnor dhe Madhështia e kërkojnë atë të jetë kështu. 

Në të vërtetë, Monarku i parapërjetshëm ka nëpunës, por ata nuk 
kanë autoritet në personat e tyre për t’i ekzekutuar urdhërat e tyre në 
një mënyrë të pavarur sa të mund të mendoheshin si ortakë të 
Sovranitetit të Perëndisë. Ata nëpunës funksionojnë vetëm si mjete 
nëpërmjet të cilave aktet dhe ekzekutimet e Hyjnisë së Tij të 
vështrohen e njihen. Duke vepruar kështu ata u binden ligjeve të Tij 
dhe urdhërave të krijimit dhe si rrjedhim kryejnë detyrën e tyre të 
adhurimit të kërkuar nga natyra dhe aftësia e bashkëlindur.  

Shkurtazi, ato ekzistojnë për shkak se duhet të shfaqin dinjitetin, 
fuqinë Hyjnore dhe madhështinë e Perëndisë dhe të Sovranitetit 
Hyjnor. 

Për sa ka të bëjë me mbretërit njerëzorë, ata kanë nevojë për 
nëpunës e zyrtarë për shkak të paaftësisë së tyre për të ekzekutuar më 
vete sundimin e tyre. Kështu, nuk ka asnjë ngjashmëri dhe as lidhje apo 
krahasim ndërmjet nëpunësve Hyjnorë dhe atyre njerëzorë.  

Meqenëse shumica e të pakujdesshmëve dhe injorantëve nuk e 
dallojnë bukurinë dhe urtësinë prapa ngjarjeve, ata bëjnë ankesa të 
padrejta dhe kundërshtime të pafytyra e të pamend. Për këtë arsye, 
shkaqet u vendosën me qëllim që ankesa të tilla të kthehen drejt atyre 
shkaqeve. Në qoftë se dikush do të ishte i kujdesshëm dhe i aftë për ta 
parë bukurinë e vërtetë dhe urtësinë në ngjarje, atëherë shkaqet ngrihen 
e hiqen prej shikimit të tij.  

Ndodhet një krahasim për ta sqaruar këtë çështje:  

Meleku i vdekjes iu ankua Zotit xh.sh se shërbëtorët e Tij do të 
ankoheshin rreth tij për marrjen e shpirtrave të tyre nga ana e tij. Allahu 
xh.sh iu përgjigj: “Unë do të vendos sëmundje e fatkeqësi ndërmjet teje 

																																																																																																																																																	
4 Hud, 11:56 
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dhe atyre me qëllim që ata t’i drejtojnë ankesat tek sëmundjet e 
fatkeqësitë dhe jo tek ti”.  

Përmbledhja: Dinjiteti dhe Madhështia e Allahut kërkojnë 
vendosjen e shkaqeve të jashtme e të dukshme me qëllim për të 
shmangur ankesat e gabuara e të pavend, dhe me qëllim që të mos e 
shohin drejtpërdrejtë ata të cilët mendojnë përciptas e në mënyrë të 
sipërfaqshme Dorën e Fuqisë në disa gjëra e çështje që duken të pavlera 
e të papërfillshme. Por, Uniteti dhe Madhështia e Zotit njëkohësisht 
refuzojnë që duart e shkaqeve të kenë ndikim të vërtetë; shkaqet e 
dukshme nuk kanë asnjë pjesë në krijim. 

 

Një Shënim 

Besimi në Unitetin e Zotit është dy llojesh ose ka dy nivele:  

Njëri nivel është të besuarit përciptas se Zoti xh.sh nuk ka ortakë. 
Universi nuk mund t’i përkasë askujt tjetër përveç Atij. Është e mundur 
që paqartësitë dhe deviacionet të depërtojnë në mendimet e një personi 
që ka këtë nivel besimi. 

Niveli tjetër i besimit në Unitetin Hyjnor është uniteti i vërtetë, 
është të qënit i bindur në mënyrë të palëkundshme se Zoti xh.sh është 
Një i Vetëm dhe se gjithçka i përket Atij, dhe se vetëm Ai jep 
ekzistencë pa asnjë ortak dhe duke mos pasë nevojë për asnjë lloj mjeti 
për të vepruar kështu. Personi me një nivel të tillë bindjeje e sheh 
Vulën e Tij dhe vështron Stampën e Tij në të gjitha gjërat, dhe ai 
person duke qenë larg çdo dyshimi e ndjen vetveten gjithnjë dhe kudo 
në praninë e Tij. As deviacionet dhe as dyshimet nuk mund të gjejnë 
rrugë që të dobësojnë këtë nivel bindjeje. Me qëllim që ti të mund të 
fitosh një nivel të tillë bindjeje lidhur me Unitetin e Allahut, unë do të 
tregoj disa rreze të tij të cilat i kam përfituar prej Kuranit të gjithurtë. 

Rrezja e parë: Allahu xh.sh ka vendosur një vulë të veçantë në të 
gjitha gjërat që Ai i ka krijuar, të cilat tregojnë se Ai është Krijuesi i të 
gjitha gjërave. Ai ka vënë një stampë të veçantë mbi secilën prej 
krijesave duke demonstruar se Ai është Autori Krijues i të gjitha 
gjërave. Gjithashtu, në secilën prej ‘letrave’ që fuqia i ‘shkruan’ 
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ndodhet një nënshkrim i paimitueshëm, i veçantë për Sulltanin e 
parapërjetshëm dhe të paspërjetshëm. 

Për shembull, midis vulave të Tij të panumërta, shiko tek njëra të 
cilën Ai e ka vendosur mbi ‘jetën’. Vështro se si, nëpërmjet jetës, një 
gjë e vetme bëhet shumë gjëra (gjithçka), dhe gjithçkaja bëhet një gjë e 
vetme. Për shembull, uji që ne pimë bëhet me lejen e Allahut një mjet 
për formimin e organeve të panumërta shtazore dhe të sistemeve. Po 
kështu, të gjitha shumëllojshmëritë e ndryshme të ushqimeve bëhen, 
me leje të Zotit, një trup i veçantë ose lëkurë ose i gjithë sistemi ose 
ndihmëse e sistemit, ose organizëm i thjeshtë. Kështu, ‘shumë gjëra, 
(gjithçkaja)’ bëhet me lejen e Zotit xh.sh një gjë e vetme, një 
organizëm i veçantë. Atëherë, kushdo që ka mend, vetëdije dhe zemër 
duhet të kuptojë e të dalë me përfundimin se të bërit e një organizmi të 
thjeshtë e të veçantë gjithçka dhe të bërit e gjithçkaje një gjë të vetme, 
kjo është një vulë e veçantë për Krijuesin e të gjitha gjërave. 

Rrezja e dytë: Midis stampave të Tij të panumërta, shiko vetëm 
njërën të cilën Ai e ka vendosur mbi ‘gjallesat’. 

Duke qenë e ndërlikuar dhe përfshirëse në tipar, një qënie e gjallë 
është si një miniaturë e universit, një frut i ndritur i pemës së krijimit, 
një bërthamë e të gjithë krijimit të cilën Krijuesi e ka bërë shembull ose 
një model të shumicës së specieve. Është sikur gjallesa të ishte një pikë 
e filtruar nëpërmjet urtësisë së Tij prej të gjithë krijimit me sisteme 
absolutisht të saktë, një pikë gjithëpërfshirëse prej tërësisë së 
ekzistencës, nëpërmjet njohjes me peshoja absolutisht të ndjeshme. 

Kështu, nuk do të mundej ta krijojë gjallesën më të vogël, veçse Ai 
që ka në Dorë autoritetin dhe që vepron mbi tërësinë e krijimit. Kushdo 
që do të kishte një mendje të shëndoshë do të kuptonte dhe duhej të 
dilte me përfundimin se Ai i Cili e ka bërë bletën një indeks për 
shumicën e gjërave, dhe Ai i Cili ka shkruar në natyrën e njeriut 
shumicën e pjesëve të librit të krijimit; dhe Ai që ka përfshirë në 
bërthamën e fikut të gjithë programin e jetës së pemës së fikut, dhe Ai 
që e ka bërë zemrën e njeriut një model dhe një kopje në shkallë të 
zvogëluar për mijëra botëra dhe një dritare që hapet drejt tyre, dhe Ai i 
Cili ka shkruar në kujtesën e njeriut jetën e tij të kaluar dhe gjithçka që 
lidhet me të; Ai i Cili i ka bërë të gjitha këto dhe shumë gjëra të 
ngjashme nuk mund të jetë askush tjetër përveç Krijuesit të të gjitha 
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gjërave, dhe kjo vepër e Tij është një vulë e veçantë për Zotin e të 
gjitha botëve. 

Rrezja e tretë: Shiko tek nënshkrimi i vënë mbi aktin e sjelljes në 
jetë dhe dhënies së jetës. Prej shembujve të mundshëm të panumërt, ne 
do të përmendim vetëm një: 

Prej planetëve tek pikat e ujit dhe copat e qelqit, në çdo gjë 
transparente –të tejdukshme– ndodhet një stampë –një imazh ose një 
reflektim– i veçantë për diellin. 

Po ashtu, Dielli i Vetëm i Përjetshëm ka vënë mbi çdo gjallesë një 
vulë, një stampë, një ripërtëritje dhe sjellje në jetë duke e shfaqur 
vetveten nëpërmjet manifestimeve të të gjitha Emrave të Tij mbi atë gjë 
–gjallesë. Në qoftë se të gjitha shkaqet materiale –duke supozuar që ato 
të kishin fuqi e dëshirë– do të mblidheshin bashkë për të prodhuar 
ngjashmërinë e asaj vule, ato nuk do të ishin në gjendje e të afta ta 

bënin një gjë të tillë, 
 
“edhe sikur ta 

ndihmonin njëri–tjetrin”5 

Ashtu si imazhet e diellit të reflektuara në pikat e ujit ose në copat e 
qelqit apo në ndonjë gjë të tejdukshme, nëse nuk do t’i atribuoheshin 
vetë diellit, atëherë do t’ju duhej të pranonit se ndodhet një diell i 
vockël e i vërtetë në çdo pikë që është përballë diellit, dhe në çdo copë 
qelqi që reflekton dritën e diellit, dhe madje të pranonit se çdo gjë e 
tejdukshme është bërë një diell. 

Gjithashtu, në qoftë se nuk do t’ia atribuoje çdo qënie të gjallë, 
dhënien e jetës dhe sjelljen në jetë manifestimit të përqëndruar të të 
gjithë Emrave Hyjnorë, duke marrë me mend se jeta është fokusi i 
manifestimeve të Emrave Hyjnorë, të cilët do të mendoheshin e do të 
shiheshin si rrezet e Diellit të Parapërjetshëm e të Paspërjetshëm, 
atëherë ti do të duhej të pranoje se çdo qënie e gjallë, madje edhe sikur 
ajo të ishte një mizë apo një flutur, të kishte një fuqi të pafundme 
krijimi, një njohje gjithëpërfshirëse, dhe një vullnet absolut. Gjithashtu, 
ti do të duhej t’i atribuoje Hyjni çdo atomi, në qoftë se do t’ia atribuoje 
ekzistencën e çdo gjëje vetë asaj gjëje. Gjithashtu, ti do të duhej t’ia 
atribuoje Hyjninë absolute çdo shkaku, në qoftë se ekzistencën e çdo 
																																																													

5 Kur’an, 17:88 
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gjëje do t’ua përshkruaje shkaqeve. Kjo gjithashtu do të të detyronte të 
pranoje partnerë e ortakë të panumërt në Hyjninë, e cila 
domosdoshmërisht kërkon pavarësi absolute dhe që në asnjë mënyrë 
nuk pranon ortakë. 

Shqyrto një atom, ose në mënyrë të veçantë, një farë ose një 
bërthamë, dhe shiko se çfarë lidhjesh dhe përbërjesh të çuditshme e të 
mirërregulluara ka ajo! Ajo ka lidhje me të gjitha pjesët e qënies së 
gjallë prej të cilës ajo vetë është pjesë. Ajo, madje ka lidhje gjithashtu 
me të gjithë anëtarët e llojit të saj dhe me të gjitha krijesat e tjera. Ajo 
ka lidhje dhe detyra që u ngjasojnë individëve ushtarë lidhur me zyrat 
ushtarake.    

Në qoftë se ti do të këpusje lidhjen e atij atomi ose fare prej fuqisë 
Absolute, atëherë ti do të duhej të pranoje se ai atom do të kishte sy me 
të cilët do t’i shihte të gjitha gjërat dhe të kishte një vetëdije 
gjithëpërfshirëse. 

Përmbledhja: Ashtu si në qoftë se nuk do t’i atribuohej gjithçkaja 
të Gjithëfuqishmit Absolut, lidhur me fuqinë e të Cilit janë të barabarta 
atomet dhe diejt, pjesa dhe e tëra, të veçantat dhe universalet, të vogëlat 
dhe të mëdhatë, atëherë do të duhej që ti të pranoje Hyjni të panumërt 
dhe do të bije në marrëzinë më të madhe. 

Rrezja e katërt: Ashtu si një libër për t’u shkruar me dorë që do 
të kërkonte vetëm një shkrues dhe një penë, dhe në qoftë se do të 
shtypej –daktilografohej– do të kërkonte një makinë shkrimi dhe 
shkronja metalike sa numri i shkronjave dhe do të kërkonte shumë 
njerëz për t’i bërë ato shkronja dhe për t’i rregulluar e përshtatur për të 
shtypur librin. Ashtu siç mund të shkruhet sureja “Jasin” në shkronja 
shumë të vockëla brenda dy shkronjave ‘Ja’ dhe ‘Sin’, po ashtu ty do të 
të nevojiteshin për shtypjen e asaj fjale të vetme aq shumë pena 
metalike sa shkronjat e përdorura në atë libër...  

Po kështu, në qoftë se ti pohon e vërteton se universi është një libër 
i shkruar nga pena e Një të Vetmi Unik, atëherë ti ke ndjekur rrugën më 
të lehtë e të arsyeshme. Por, në qoftë se ti do t’ia atribuoje universin 
natyrës dhe shkaqeve, atëherë, ti në fakt ke ndjekur më të 
paarsyeshmen dhe më të vështirën e rrugëve. Sepse në këtë rast, për të 
‘botuar’ një qënie të vetme të gjallë, do të bënte të domosdoshme për 
natyrën aq shumë instrumente sa do të kërkohej për të botuar pjesën më 
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të madhe të universit –shumicën e qënieve. Atëherë, ky do të ishte një 
hamendësim i pamundur. 

Supozo, përsëri, që ti ia atribuove ekzistencën natyrës dhe shkaqeve 
materiale, për shembull, në rastin e një luleje, ose të një fruti. Do të 
duhej të gjendeshin në çdo grimcë dheu, uji dhe ajri aq shumë 
‘programe’ dhe fabrika të fshehura –për ta prodhuar atë– sa numri i të 
gjitha luleve dhe i frutave në botë në të gjithë larminë e ngjyrës, shijes 
dhe formës. Ose çdo grimcë duhej të posedonte një fuqi aq të madhe sa 
t’i prodhonte të gjitha bimët, dhe aq shumë njohje sa t’i njihte të gjitha 
bimët dhe pemët e lulëzura e frutdhënëse me të gjitha pjesët dhe 
proporcionet e tyre. Sepse çdo grimcë ose atom i këtyre tre elementëve 
esencialë mund të jenë një mjet për formimin e të gjitha bimëve ose i 
shumicës së tyre. 

Supozo të kishe një vazo të mbushur me dhé në të cilën janë futur 
farërat e bimëve të ndryshme. Pastaj boshatise vazon dhe mbushe me 
dhé të marrë posaçërisht nga sipërfaqja e tokës. Në të dyja rastet ti do të 
kesh pothuajse të njëjtin rezultat. Kjo nuk është ndryshe nga ajo që ti 
vështron gjithandej tokës. Pavarësisht larmisë së tyre në formë, ngjyrë, 
shije dhe paraqitje, çdo dhé –tokë– do të mund të ishte mjet për rritjen e 
të gjitha pemëve të lulëzuara e frutdhënëse. Pastaj, çdo farë ose 
bërthamë, pavarësisht thjeshtësisë së tyre dhe ngjashmërisë me njëra–
tjetrën në formim, do të duhej të kishte makineri të veçanta ose fabrika 
për të formuar pemën ose bimën në tërësinë e saj. 

Rrezja e pestë: Shiko! Ashtu si çdo shkronjë prej një libri që e 
tregon vetveten me masën e një shkronje dhe vetëm në një drejtim, 
ndërsa e tregon shkruesin e saj në shumë drejtime, dhe e bën të njohur 
skalitësin e saj në masën e një rreshti, po ashtu çdo shkronjë e 
trupëzuar, e ‘krijuar’ prej librit të universit e tregon vetveten aq sa ka 
madhësinë dhe shfaq vetveten në masën e formës së saj, ndërsa e 
tregon autorin e saj në shumë aspekte edhe individualisht edhe në fjalët 
dhe fjalitë në të cilat ajo përfshihet, dhe shfaq titujt e Autorit të saj, 
duke i përshkruar ato sikur të ishin një poemë e gjatë lavdëruese. 

Rrezja e gjashtë: Shiko! Ashtu si Autori Krijues xh.sh. i Cili ka 
vënë në çdo gjë të veçantë stampën e Tij të veçantë dhe mbi çdo pjesë 
si një e tërë ka vënë vulën e Tij të posaçme, po ashtu Ai ka vendosur 
mbi çdo specie dhe mbi tërësinë Stampën e Tij të veçantë. Ai gjithashtu 
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ka vendosur në të gjitha pjesët e qiejve dhe të tokës stampën e Unitetit 
të Tij duke manifestuar të gjithë Emrat e Tij gjithandej pjesëve të 
Universit. Ai ka demonstruar Unitetin e Tij dhe ka vënë mbi të gjithë 
universin vulën e Njësisë së Tij. Duke i përqëndruar manifestimet e të 
gjithë Emrave të Tij mbi univers, Ai ka shfaqur Njësinë e Tij.  

Shikoje stampën e Tij të treguar në vërsetin: 

 
“Shihni pra te pasojat e Mëshirës së Allahut, se si Ai ringjall tokën 

pas vdekjes së saj. Sigurisht që (Allahu i Cili ringjalli tokën pas vdekjes 
së saj) do të ngrejë me siguri të vdekurit (Ditën e Ringjalljes) dhe Ai 
është i Gjithëfuqishëm për të bërë çdo gjë”6 

Gjallërimi i tokës është vërtet një ‘ringjallje’ e çuditshme, ose 
ardhje përsëri në jetë. Më shumë se treqind mijë specie kafshësh dhe 
lloje bimësh vijnë në jetë. Anëtarët e secilës prej atyre specieve janë më 
të shumtë në numër se e gjithë popullata njerëzore në botë. Por, për të 
përmbushur disa qëllime të holla e të fshehta, shumica e atyre bimëve 
nuk rikthehen në identitetet e tyre të dikurshme, por ato rikthehen në 
jetë përsëri në substancë dhe në ngjashmërinë më të afërt me format e 
tyre të mëparshme. Sido që ato të ringjallen, qënia e tyre të ringjallura 
tregon lehtësinë e Ringjalljes (e cila do të ndodhë në fundin e kohës pas 
shkatërrimit të përgjithshëm të universit).  

Pavarësisht qënies së tyre pafundësisht të përziera me njëra–tjetrën, 
ringjallja e të gjitha atyre specieve të panumërta pa ngatërresë dhe me 
saktësinë e përpikërinë më të skajshme në dallimin e tyre, është një 
stampë e veçantë e Atij të Vetmi që ka fuqi të pafundme dhe njohje 
gjithëpërshirëse. 

Po ashtu, shkrimi i më shumë se treqind mijë “librave” të ndryshëm 
në faqen e tokës, të përziera, por në rregullsinë më të skajshme pa asnjë 
harresë, të ndërfutura, por me rregullin më të skajmë dhe me saktësinë 
më të madhe në dallueshmërinë midis tyre, pa konfuzion e pa gabime, 
																																																													

6 Kuran, 30:50 
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kjo përsëri është një vulë e veçantë e të Vetmit Unik në Dorën e të Cilit 
është sundimi dhe çelësat e të gjitha gjërave, dhe Ai nuk pengohet nga 
bërja e diçkaje ndërsa bën diçka tjetër në të njëjtën kohë.  

O njeri, që e gjykon ringjalljen si të pamundur dhe që e mohon! 
Hidhe vështrimin që të shohësh në ringjalljen e tokës njëqindmijë 
shembuj e tregues të ringjalljes brenda gjashtë javësh! Gjykimi yt për 
ringjalljen është si ky shembull:  

Një njeri shikoi njërin duke bërë mrekullira. Ai rishkroi libra të 
humbur të panumërt nga kujtesa, ose hartoi libra të tjerë të rinj si ato të 
humburit, përnjëherë. Ndërkohë i thuhet këtij njeriu se autori do ta 
shkruante sërish librin tënd të cilin e pati hartuar sa çel e mbyll sytë që 
ishte prishur e shkrirë në ujë. Njeriu thotë: “Është e pamundur! Si 
mundet një libër i fshirë të shkruhet përsëri për një çast?”. Ai e krahasoi 
Shkruesin Gjithëruajtës e të Gjithëfuqishëm e Mrekullibërës me veten e 
vet injorant e të pafuqishëm. Supozoje se një njeri thotë për Dikë, i Cili 
ngre një mal me qëllim që të demonstrojë fuqinë e Tij, se ai nuk mund 
të heqë një shkëmb që ka bllokuar rrugën e mysafirëve që i kishte ftuar 
për tek kopështi i mirësive të Tij, ku do t’iu japë atyre ushqimet më të 
shijshme. A nuk do ta gjykoje atë njeri si idiot?  

Në këtë aktivitet madhështor Hyjnor në pranverë ndodhet një vulë e 
qëndisur, e lartë, e madhe dhe e hollë, vulë që i përket Perëndisë, është 
Përsosuria Absolute në rregullin absolut, në shumësinë dhe shtrirjen me 
shpejtësi e lehtësi absolute, dhe duke i dalluar në mënyrë perfekte dhe 
duke i ndarë plotësisht gjërat e përziera. Kjo vulë është e veçantë për 
Atë të Cilin një veprim nuk e pengon për një veprim tjetër, të Cilit 
asgjë nuk mund t’i fshihet, dhe për të Cilin asgjë nuk është e vështirë.  

Në pranverë, ne vëzhgojmë në faqen e tokës shembuj të 
mrekullueshëm të një arti të jashtëzakonshëm dhe një aktivitet të 
bazuar mbi qëllimshmërinë, intuitën, urtësinë dhe bujarinë. Ato 
ndodhin gjithandej në të njëjtën mënyrë dhe me saktësi absolute, 
rregull dhe bollëk. I gjithë ky art dhe ky aktivitet janë veçse një vulë e 
Atij, i Cili pavarësisht qënies së Tij në asnjë vend, është i pranishëm, në 
çdo vend nëpërmjet fuqisë dhe njohjes së Tij, të Cilin asgjë nuk e lodh 
dhe i Cili nuk kërkon ndihmë prej asgjëje. 

Rrezja e Shtatë: Shiko! Ashtu siç shihet në faqen e tokës si dhe 
në të gjitha pjesët e qiejve e të tokës vula e të Vetmit Unik dhe e të 
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Kërkuarit përjetësisht, po ashtu në univers si një tërësi shihet qartë vula 
e Unitetit Hyjnor. Sepse ky univers është si një pallat madhështor, si 
një fabrikë e mirësistemuar, dhe si një qytet i mirëplanifikuar; midis të 
gjitha elementëve ose pjesëve të të cilit ndodhet një bashkëpunim i 
ndërsjellë ose bashkëpërgjigje për qëllime të mëdha. Edhe pse gjenden 
në distanca të largëta, elementet nxitojnë për të ndihmuar njëri–tjetrin 
mu në kohën e duhur pa humbur rrugën e tyre. Kur e dallon atë, ti do të 
shohësh se disa nga pjesët u japin të tjerave një dorë për t’ua plotësuar 
nevojat e tyre. Është sikur ato t’u përgjigjeshin kërkesave  për ndihmë 
ndaj njëra-tjetrës dhe në një bashkëpunim të ngushtë duke iu bindur një 
Administratori të Vetëm; ato punojnë me rregull dhe u shërbejnë 
qënieve të gjalla për qëllime të veçanta.  

Hidhe vështrimin tek ky parim i ndihmës së ndërsjellë dhe i 
bashkëpunimit. Shiko se si dielli e hëna, dita dhe nata, dhe vera e dimri 
u vijnë në ndihmë bimëve për t’i nxitur të ndihmojnë kafshët dhe t’u 
dërgojnë ushqimin e tyre që e marrin nga thesari i Mëshirës. Kafshët 
nxitojnë për të ndihmuar qëniet njerëzore. Madje, edhe bleta, edhe 
krimbi i mëndafshit, për shembull, i marrin mjaltin dhe mëndafshin prej 
thesarit të të Gjithëmëshirshmit të Vetëm dhe ia sjellin ato njeriut. 
Grimcat e dheut, të ajrit dhe të ujit u vijnë në ndihmë frutave dhe 
bimësisë, çdonjëra prej të cilave ka shije të ndryshme dhe cilësi 
ushqyese. Me rradhë, ato u vijnë në ndihmë qelizave të trupit me 
rregullsi të plotë dhe për qëllime të mëdha.  

Kjo ndihmë e ndërsjellë e përkryer, qëllimplotë dhe e 
mirërregulluar manifestohet nga të gjitha ato gjëra, veçanërisht nga 
objektet e pajeta, është një provë e dukshme dhe një argument i qartë se 
ato janë shërbëtorët e një Mbështetësi të Gjithurtë, punëtorët e një 
Administratori Gjithëbujar, duke punuar dhe lëvizur me urdhrin e Tij, 
me lejen, me fuqinë dhe me urtësinë e Tij. 

Rrezja e Tetë: Shiko! Ushqimi i qënieve të gjalla shpërndahet 
midis tyre pikërisht në kohën e duhur dhe në përputhje me nevojën e 
secilës. Ky furnizim universal i mirorganizuar i përfshirë në këtë mëshirë 
gjithëpërfshirëse të dëshmuar nënkupton dashuri, njohje për të 
furnizuarit dhe njohje rreth tyre. Kjo mëshirë e gjithanshme e kombinuar 
me një zemërbutësi të përkryer nënkupton favorizim dhe dhënie 
kënaqësie. Kjo zemërbutësi e kombinuar me një urtësi universale 
nënkupton një qëllim të caktuar dhe vetëdije. Urtësia universale është 
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kombinuar me një rregull të përkryer, duke i bërë të gjitha gjërat të 
varen nga njëra-tjetra. Kjo varësi kërkon ndihmë të ndërsjellë dhe 
solidaritet midis të gjitha pjesëve të ekzistencës. E gjitha kjo është një 
stampë speciale e të Vetmit Unik, i Cili është Zoti, Mbështetësi, 
Furnizuesi dhe Drejtuesi i të gjitha gjërave, dhe një Vulë e veçantë e të 
Vetmit, urdhërit të të Cilit i nënshtrohen dielli, hëna dhe yjet.  

 
 

Ai është i Cili përsosi çdo gjë që Ai ka krijuar.7 
“Sigurisht që urdhri i Tij, kur Ai do një gjë, është vetëm se Ai t’i 

thotë asaj: ‘Bëhu!’ dhe ajo është bërë (në çast)”8 

Rrezja e Nëntë: Ashtu siç e shikon ti stampën e Njësisë mbi të 
gjitha gjërat individuale, të pjesshmet, dhe mbi tokë dhe mbi univers, 
po ashtu ti do ta shohësh atë –stampën e Njësisë– mbi speciet e qënieve 
dhe të shpërndara gjithandej botës në elementet universalë, kryesisht në 
ajrin, ujin dhe tokën.  

Ashtu si mbjellja e farërave në një tokë të lërueshme që tregon se 
toka është nën dispozicionin e pronarit të farërave dhe farërat i përkasin 
atij që ka në dispozicion tokën. Thjeshtësia e tyre, njëtrajtësia dhe 
gjithëpërfshirja nënkuptojnë një njohje dhe një urtësi gjithëpërfshirëse. 
Të gjithë ato elemente universalë, të cilët janë vendi ku mbillen të 
gjitha gjërat, dhe nëpërmjet shpërndarjes së tyre të çuditshme 
anembanë botës për qëllime të caktuara, të gjitha krijesat, këto frute të 
mëshirës, mrekullitë e fuqisë, fjalët e urtësisë, që të gjitha janë dëshmi. 
Ato dëshmojnë për faktin se përfshirësi dhe i përfshiri, dhe toka dhe 
farërat e mbjella në tokë, që të gjitha janë në dispozicion të një Autori 
të Vetëm Krijues. Çdo specie dhe çdo element dëshmojnë se 
gjithësecili i përket vetëm Një të Vetmi, i Cili i ka në pronësi e sundim 
të gjitha gjërat. Çdo lule a frut ose çdo kafshë apo mikroorganizëm 
është një vulë folëse dhe një firmë deklaruese apo një stampë 
shqiptuese me gjuhën e rregullit dhe të harmonisë së përsosur dhe të 
																																																													

7 Kuran, 32:7 
8 Kuran, 36:82 
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qëllimeve që secila u shërben: Se ky vend, pronë e të Cilit jam unë dhe 
kjo hapësirë gjithashtu është pronë e Tij. Kushdo që më ka krijuar mua, 
Ai gjithashtu ka krijuar edhe atë vend. Kushdo që më përdor mua si një 
shkronjë, gjithashtu Ai e ka shkruar atë. Dhe kushdo që më ka bërë 
mua një qepje, qëndisje, Ai gjithashtu e ka qepur atë. 

Përsëri, Ai i Cili ka në pronësi dhe drejton më të voglën e krijesave 
dhe administron jetën e më të dobtës së qënieve, ka sundim të plotë mbi 
të gjitha elementet. Gjithashtu, Ai i Cili i vë në shërbim të gjitha 
elementet administron jetët e të gjitha kafshëve dhe bimëve dhe i mban 
ato në Dorën e Tij të Perëndisë. Kjo është një stampë Uniteti që cilido 
që sytë e të cilit nuk janë të verbër, që zemra e të cilit nuk është e 
vulosur, sigurisht duhet ta shohë.  

Tani, pyete veten dhe provoje a mund të pretendosh pronësi 
absolute dhe sundim për ndonjë gjë në univers? Shiko dhe dëgjo çfarë 
thotë çdo qënie individuale: “Vetëm Ai i Cili ka sundim absolut mbi 
specien të cilës i përkas, mund të pretendojë pronësi mbi mua, ose 
ndryshe jo”. Pastaj, shko tek speciet. Ti do ta dëgjosh çdo specie të 
thotë: “Kushdo që ka pronësi absolute e sundim të plotë mbi tokën në 
sipërfaqen dhe në brendësinë e saj, mund të pretendojë pronësi mbi 
mua, ndryshe jo”. Pastaj, shko tek toka dhe ti do ta dëgjosh atë të thotë: 
“Kushdo që ka pronësi absolute dhe sundim të plotë mbi të gjithë 
universin, mund të pretendojë pronësi mbi mua, ndryshe jo”. 

Rrezja e Dhjetë: Pasi ne treguam disa stampa uniteti të 
vendosura mbi pjesët dhe mbi qëniet individuale, dhe mbi tërësitë, dhe 
mbi universin, dhe mbi jetën, mbi qëniet e gjalla dhe sjelljen në jetë, 
tani midis vulave të panumërta të Njësisë mbi speciet dhe mbi tërësitë, 
shiko një tjetër: 

Vështirësia ose lehtësia në krijimin e një peme dhe të një fruti është 
e njëjta, meqë të dyja varen tek i njëjti ligj i rritjes dhe dalin nga e 
njëjta qendër. Varësia tek i njëjti ligj i rritjes dhe i mbajtjes zvogëlon e 
pakëson vështirësinë dhe shpenzimin deri në atë shkallë saqë nuk ka 
ndryshim midis rritjes së një peme me fruta të shumta, ndërsa është nga 
një person i vetëm dhe midis një fruti të vetëm nga shumë njerëz. Rritja 
e një fruti të vetëm nga shumë njerëz do të kërkonte aq shumë 
instrumente aq sa do të kërkonte rritja e një peme që mban fruta të 
shumta. Gjithashtu, instrumentet, makineritë dhe fabrikat e nevojshme 
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për të prodhuar pajisjet e një ushtrie të tërë, gjithashtu do të ishin të 
nevojshme për pajisjen e një ushtari të vetëm. Ndryshimi është vetëm 
cilësor. Gjithashtu, botimi i mijëra kopjeve të një libri në një makinë 
shtypi –presë tipografike– nuk do të jetë shumë më e shtrenjtë se sa 
botimi i një kopjeje të vetme. Në qoftë se ti do t’i shtypje secilën kopje 
në një makinë shtypi të ndryshme, sasia që ti do të paguaje do të ishte 
mijëra herë më e madhe se ajo që ti do të paguaje për mijëra kopje nga 
e njëjta makinë shtypi. 

Shkurtazi: Kur ti nuk ia atribuon gjërat e shumta të panumërta një 
burimi të vetëm, atëherë krahas të atribuuarit të një gjëje të vetme 
gjërave të shumta të panumërta, ti do të kishe aq shumë vështirësi, aq 
sa numri i atyre gjërave. Kështu, lehtësia e jashtëzakonshme në ardhjen 
në ekzistencë të kaq shumë specieve të shpërndara anembanë botës 
vjen nga Njësia e Krijuesit të tyre.  

Rrezja e Njëmbëdhjetë: Ngjashmëritë esenciale midis anëtarëve 
të një specie dhe specieve të një grupi dëshmojnë për Njësinë e stampës 
dhe veçantinë e ‘Penës’ dhe dëshmojnë se të gjitha ato ngjashmëri janë 
vepra e një të Vetmi Unik. Gjithashtu, lehtësia absolute (në ardhjen e 
tyre në ekzistencë me një bollëk të tillë) dhe me pak shpenzim në to, 
medoemos demonstron se ato të gjitha janë veprat e Një Qënie të 
Vetme. Ose ndryshe, do të ishte pamundësisht e vështirë për to që të 
vinin në ekzistencë. Kjo lehtësi e vëzhguar dhe ky kursim i mjeteve, 
gjithashtu bën të pamundur ortakërinë me Zotin e Gjithëfuqishëm si në 
esencën e Tij, po ashtu edhe në aktet e Tij. Përndryshe, si rezultat i 
shkatërrimit të rregullit të tij, universi do të rrënohej. 

Rrezja e Dymbëdhjetë: Shiko! Ashtu si jeta që është një provë e 
Njësisë Hyjnore dhe e domosdoshmërisë së ekzisencës së Tij, po ashtu 
vdekja është një dëshmi e qëndrueshmërisë së Tij dhe e përjetësisë së 
Tij. 

Imazhet e diellit të reflektuar në flluskat që pluskojnë mbi një lum 
vërshues dhe në valët e një deti, si edhe në gjërat e tejdukshme me to 
janë dëshmues për diellin. Ato imazhe zhduken kur dielli perëndon ose 
kur lumi hyn në një tunel, dhe flluska të tjera shfaqen ditën tjetër kur 
dielli lind përsëri ose kur lumi del prej tuneli. Kjo dëshmon 
qëndrueshmërinë e dritës së Diellit dhe demonstron se të gjitha ato 
imazhe janë vepra e një dielli të vetëm. Nëpërmjet ekzistencës së tyre 
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ato tregojnë ekzistencën e diellit, dhe nëpërmjet zhdukjes së tyre ato 
demonstrojnë se ndodhet vetëm një diell i cili ekziston vazhdimisht. 

Gjithashtu, nëpërmjet ekzistencës së tyre, krijesat dëshmojnë për 
ekzistencën e domosdoshme të Ekzistuesit të vetëm të domosdoshëm, 
dhe nëpërmjet zhdukjes së tyre së bashku me shkaqet e ekzistencës së 
tyre dhe nëpërmjet qënies së tyre të ndjekura nga krijesa të reja, 
dëshmojnë për Qëndrueshmërinë e Tij, Përjetësinë dhe Njësinë. Sepse 
me ndryshimin e ditëve dhe të natës, të stinëve, dhe me ndryshimin e 
viteve dhe të shekujve, gjërat e bukura ripërtërihen, krijesat e bukura 
zëvëndësohen me krijesa të reja, dhe ato ‘perëndojnë’ ndërsa 
ngjashmëritë e tyre ‘lindin’. 

E gjitha kjo në mënyrë të qartë dëshmon për ekzistencën e Një të 
Bukuri Hirplotë të Përjetshëm, i Cili vazhdimisht e shfaq Vetveten, dhe 
dëshmojnë për Qëndrueshmërinë dhe Njësinë e Tij. 

Gjithashtu, zhdukja e shkaqeve së bashku me pasojat e tyre përmes 
vijueshmërisë së viteve dhe të shekujve dhe qënia e tyre të ndjekura 
nga përngjasuesit e tyre dëshmojnë me siguri se shkaqet dhe pasojat e 
tyre janë krijuar për urtësi e qëllime të holla. Kështu ajo tregon se ato 
janë krijesa të pafuqishme në vetvete, dhe se të gjitha ato qënie të 
bukura duke ardhur një pas një janë krijesat e Një Madhështori 
Gjithëbujar e Hirplot, të gjithë Emrat e të Cilit janë të shenjtë. Kjo 
dëshmon se ato janë veprat e Tij të ndryshueshme, pasqyra lëvizëse dhe 
stampa e vula të njëpasnjëshme. 

Rrezja e Trembëdhjetë: Shiko! Nga grimcat më të vockëla për 
tek planetet e galaktikat dhe prej qënieve individuale për tek diejt e 
yjet, çdo gjë me gjuhën e pafuqisë së saj esenciale, tregon për 
ekzistencën e domosdoshme të Krijuesit të saj. Me gjuhën e 
funksioneve dhe detyrave të saj –pavarësisht pafuqisë së saj– me të 
cilat çdo gjë është ngarkuar në një rregull të përgjithshëm, tregon 
Njësinë e Krijuesit të saj.  

Çdo gjë dëshmon në dy mënyra për ekzistencën dhe Unitetin e 
Krijuesit. Në çdo qënie të gjallë ndodhen dy shenja të Njësisë së Tij 
dhe pavarësisë absolute për krijimin.  

Nëpërmjet ndriçimit të Kuranit, unë kam parë se çdo pjesë e 
krijimit dëshmon për Ekzistuesin e Vetëm të domosdoshëm dhe për të 
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Kërkuarin përjetësisht, në afërsisht pesëdhjetë e pesë gjuhë, të cilat unë 
njëherë i përshkrova shkurtimisht në njërën prej trajtesave të mia 
arabisht e quajtur ‘Katreh’, ‘Pika’.  

Rrezja e Katërmbëdhjetë: Mësoje se ashtu si krijesat që 
dëshmojnë për ekzistencën e domosdoshme të Krijuesit të 
Gjithëlavdishëm dhe për Njësinë e Tij, po ashtu ato dëshmojnë për të 
gjitha Atributet e Tij të Madhështisë, Bukurisë dhe Plotësisë. Ato 
gjithashtu dëshmojnë për plotësinë e Esencës së Tij dhe se nuk gjendet 
as mangësi, as defekt as në qënien e Tij dhe as në ‘Cilësitë’ e Tij 
esenciale, dhe as në Atributet e Tij, as në Emrat dhe as në aktet.  

Sigurisht, plotësia e një vepre në mënyrë të dukshme e të qartë 
tregon plotësinë e aktit. Plotësia e aktit në mënyrë të qartë tregon 
plotësinë e titullit. Plotësia e titullit domosdoshmërisht tregon plotësinë 
e atributit. Plotësia e atributit sigurisht tregon kapacitetin esencial ose 
cilësinë e domosdoshme të qënies, dhe plotësia e cilësisë esenciale ose 
të domosdoshme tregon me siguri plotësinë e vetë qënies.  

Shqyrtoje këtë! Plotësia e strukturës dhe e zbukurimit të një pallati 
shfaq plotësinë e veprës së inxhinierit i cili e ndërtoi atë. Plotësia e 
veprës së tij tregon plotësinë e titullit të tij si inxhinier. Domethënë, ju e 
vlerësoni si një inxhinier të talentuar, ekspert dhe të aftë. Plotësia e 
titullit të tij shfaq plotësinë e cilësive që ai ka si një inxhinier. 
Domethënë, ju e njihni atë nga njohja e tij, zgjuarsia, aftësia dhe 
efikasiteti. Plotësia e cilësive të tij dëshmon për këto aftësi esenciale. 
Domethënë, ai ka kapacitetet dhe potencialin e dalluar që ai i ka 
realizuar plotësisht. Plotësia e kapaciteteve të tij zbulon plotësinë e tij si 
inxhinier.  

Gjithashtu, plotësia e veprave që ne vëzhgojmë në univers dëshmon 
për plotësinë e aktivitetit prapa tyre. Plotësia e aktivitetit në mënyrë të 
qartë dëshmon për plotësinë e titujve të Atij që i realizon këto vepra. 
Plotësia e titujve domosdoshmërisht dëshmon për plotësinë e cilësive 
ose të atributeve. Sepse, siç është e njohur, emrat dhe titujt burojnë nga 
atributet. Plotësia e Atributeve zbulon plotësinë e kapaciteteve 
esenciale që janë burimet e atributeve. Plotësia e kapaciteteve esenciale 
dëshmon me siguri për plotësinë e të Gjithëlavdishmit. Në të vërtetë, të 
krahasuara me plotësinë e lavdishme të Tij dhe me Bukurinë 
Madhështore, çfarëdolloj plotësie apo bukurie që gjendet në univers 
është vetëm një hije e errët ose e vagëlluar. 
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