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Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. 

Dhe prej Atij ne kërkojmë ndihmë. 

Të gjitha lavdërimet i takojnë All-llahut, Krijuesit të të gjitha botëve, 
dhe bekimet e paqja qofshin për shkëlqesinë tonë, Muhammedin Alejhis-
salatu ves-selam, për të gjithë familjen e tij dhe për sahabët-shokët e tij. 

 

Është e përshtatshme këtu të shkruajmë përgjigjjen më të 

rëndësishme për një pyetje më të rëndësishme. Sepse Saidi i Vjetër 

foli në mënyrë parashikuese në atë mësim para dyzet vitesh sikur ai 

po i shihte mësimet e çuditshme të Risale-i Nurit dhe efektet e tij. Për 

këtë arsye, unë jam duke i shkruar atë pyetje dhe atë përgjigjje këtu. 

Kjo është sa vijon: 

Shumë më kanë pyetur mua dhe studentët e Risale-i Nurit: “Përse 

Risale-i Nuri nuk mposhtet përballë kundërshtimit kaq të madh dhe 

përballë kaq shumë filozofëve kryeneçë dhe njerëzve të çudhëzimit? 
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Duke penguar deri në një shkallë përhapjen e librave të vlefshëm e 

të vërtetë mbi besimin dhe islamin, dhe nëpërmjet kënaqësive të tyre të 

dynjasë dhe shthurjes, ata kanë privuar shumë të rinj dhe të tjerët prej 

të vërtetave të besimit. Por sulmet e tyre tepër të dhunshme, trajtimi 

dashalig, gënjeshtrat dhe propaganda janë drejtuar tek Risale-i Nuri, 

për ta shkatërruar atë dhe për t‟i larguar njerëzit prej tij dhe për t‟i bërë 

ata që ta braktisin. Pavarësisht kësaj, Risale-i Nuri ka përhapur në një 

mënyrë që nuk është parë kurrë në ndonjë vepër tjetër gjashtëqind mijë 

kopje prej trajtesave të tij të shkruara me dorë me një zell të 

përhershëm dhe të botuara në mënyrë të fshehtë. Si është e mundur që 

ai e bën vetveten të lexohet me një entuziazëm të tillë si brenda dhe 

jashtë vendit? Cila është arsyeja për këtë?  

Në përgjigje të shumë pyetjeve të këtij lloji ne thamë: 

Duke qenë një koment i vërtetë i Kur‟anit të gjithurtë nëpërmjet 

mistereve të mrekullisë së tij, Risale-i Nuri demonstroi se në çudhëzim 

është një lloj ferri në këtë botë, ndërsa në besim është një lloj parajse. 

Ai tregon dhimbjet e rënda që ndodhen në mëkate, në vepra të këqija 

dhe në kënaqësi të ndaluara, dhe provon se në veprat e mira, në virtytet 

dhe në të vërtetat e Sheriatit gjenden kënaqësi si kënaqësitë e parajsës. 

Në këtë mënyrë ai shpëton të ndjeshmit midis atyre që kanë rënë në 

shthurje e në çudhëzim. Sepse në këtë kohë ndodhen dy rrethana të 

tmerrshme: 

 

E para: Meqenëse emocionet e njeriut të cilat janë të verbëra për 

pasojat e gjërave, dhe preferojnë një ons prej kënaqësisë së tanishme 

mbi tonelata prej gëzimeve të së ardhmes, -këto emocione- kanë 

sunduar -në këtë shekull- mbi vëmendjen dhe mbi arsyen, atëherë e 

vetmja rrugë për t‟i shpëtuar të shthururit nga shthurja e tyre është t‟u 

tregosh atyre dhimbjen e pranishme në vetë kënaqësinë dhe për t‟i 

mposhtur ato emocione. Sepse njeriu në këtë kohën tonë, megjithëse 

është i vetëdijshëm për kënaqësitë e Ahiretit dhe për mirësitë e tij të 

çmueshme si diamanti, ai preferon mbi to kënaqësitë e kësaj dynjaje të 

cilat janë si copa xhami që thyhen shpejt, ashtu siç tregon vërseti, 
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 “Ata të cilët parapëlqejnë jetën e kësaj bote në 

vend të jetës së Ahiretit...”1 Dhe duke u mbështetur mbi këtë, dhe nga 

dashuria e madhe për dynjanë, ti e sheh atë të shtyhet pas njerëzve të 

çudhëzimit dhe i ndjek ata pasi ishte prej njerëzve të besimit.  

Rruga e vetme për ta shpëtuar atë prej rrezikut të kësaj shtytjeje 

është t‟i tregosh dhimbjet e Ferrit dhe torturën e tij edhe në dynja 

gjithashtu. 

Dhe kjo është rruga që merr Risale-i Nuri. 

Sepse në këtë kohë, për shkak të kryeneçësisë që buron nga 

mosbesimi absolut dhe nga intoksikimi i shkaktuar nga shthurja dhe 

çudhëzimi që burojnë nga shkenca, ndoshta vetëm një në dhjetë ose 

madje një në njëzet mund të shtyhet t‟i braktisë rrugët e tij të liga 

nëpërmjet argumentimit të ekzistencës së Ferrit dhe të torturave të tij 

dhe pasi të jetë bërë i njohur Krijuesi xh.sh.. 

Duke pas dëgjuar këtë, njerëz të tillë ka gjasa të thonë: “Allahu 

është Fajfalës e Mëshirëplotë... dhe Ferri është shumë larg”. Dhe pastaj 

vazhdojnë në shthurjen e tyre. Zemrat dhe shpirtërat e tyre mposhten 

nga emocionet e tyre. 

Kështu, duke shfaqur nëpërmjet shumicës së krahasimeve rezultatet 

e rënda dhe të tmerrshme që shkaktohen nga mosbesimi dhe çudhëzimi 

në këtë dynja, Risale-i Nuri i bën madje edhe njerëzit më kryeneçë të 

ndjehen të neveritur tek ato kënaqësi të mbrapshta e të paligjshme, 

duke i çuar ata të bëjnë pendesë. Krahasimet e shkurtëra në Fjalët e 

Gjashta, e Shtata dhe e Teta, dhe një krahasim i gjatë të cilin e përmban 

Vendqëndrimi i Tretë i Fjalës së Tridhjetë e Dytë e çojnë njeriun të 

ndjehet i neveritur nga shthurja dhe çudhëzimi i rrugës që ai ka marrë, 

dhe e bëjnë atë t‟i pranojnë mësimet që ato japin. Si një shembull, unë 

do të tregoj në mënyrë të përmbledhur situatat që unë vëzhgova në një 

udhëtim imagjinar, të cilat në fakt ishin realitet. Ata të cilët dëshirojnë 

më shumë detaje mund të shikojnë tek fundi i librit “Sikke-i tasdikil 

Gajb”.  

                                                 
1
 Kuran, 14:3 



14                                                 Krahasimet Midis Besimit Dhe Mosbesimit 
 

Kur gjatë atij udhëtimi imagjinar unë hodha vështrimin tek bota e 

kafshëve, nëpërmjet këndvështrimit të filozofisë materialiste dhe të 

njerëzve të çudhëzimit dhe të shkujdesjes, pashë se nevojat e 

panumërta të kafshëve dhe uria e tyre e tmerrshme së bashku me 

dobësinë dhe pafuqinë e tyre m‟u shfaqën mua si më të mjerat e më të 

dhimbshmet; dhe unë lëshova një klithmë me dëshpërim e pikëllim. 

Pastaj unë e vështrova atë botë nëpërmjet teleskopit të urtësisë së 

kuranit dhe të besimit, dhe papritmas Emri Hyjnor Er-Rahman, i 

Gjithëmëshirshmi rrezatoi prej yjësisë së Er-Rezzak, Gjithëfurnizuesi si 

dielli vezullues; ai e ndriçoi me dritën e mëshirës së tij atë botë të uritur 

e të mjerë të kafshëve.  

Pastaj unë pashë një botë tjetër brenda kësaj botës së kafshëve; ajo 

ishte bota e zogjve të vegjël të cilët përpiqeshin në nevojën dhe në 

pafuqinë e tyre, dhe të cilën e kishte mbuluar një errësirë pikëlluese e 

dhimbshme, gjë e cila e bënte çdo njeri të ndjente keqardhje. Unë qeshë 

shumë i hidhëruar që kisha parë nëpërmjet syrit të njerëzve të 

çudhëzimit. Papritmas, besimi më dha mua syze të tjera dhe unë pashë 

nëpërmjet tyre Emrin Hyjnor Er-Rahim, Mëshirëploti i cili lindi nga 

yjësia e dhembshurisë; ai e transformoi dhe e ndriçoi atë botë të 

dëshpëruar në një botë gëzimi e të bukur, duke i shndërruar lotët e mi 

të ankesës dhe të dëshpërimit në lotë gëzimi e falënderimesh.  

Pastaj, bota e humanizmit u shfaq tek unë si në një ekran kinemaje. 

Unë vështrova nëpërmjet teleskopit të njerëzve të çudhëzimit dhe e 

pashë atë botë të ishte aq e errët dhe e tmerrshme saqë unë bërtita nga 

thellësitë e zemrës sime: Ah, medet! Sepse ata kishin dëshira e shpresa 

që shtriheshin deri në përjetësi, kishin mendime dhe imagjinata që 

rrethonin universin, kishin përmallim për lumturinë e përhershme dhe 

për parajsën, dhe kishin kapacitet të bashkëlindur dhe fuqi mbi të cilat 

nuk ishte vënë limit dhe të cilat ishin të lira, por pavarësisht nevojave të 

tyre të panumërta dhe dobësisë dhe pafuqisë së tyre, ata ishin të zbuluar 

para sulmeve të armiqve të panumërt dhe para goditjeve të fatkeqësive 

të panumërta. Nën kërcënimin e vazhdueshëm të vdekjes ata i jetonin 

jetët e tyre të shkurtëra në gjendjet më të mjeruara. Duke e parë 

gjithmonë varrin, i cili për të çudhëzuarit është dera për një errësirë të 

përhershme, ata vuajtën goditjet e vazhdueshme të vdekjes dhe të 

ndarjes, gjendjen më të dhimbshme për zemrën dhe ndërgjegjjen. Unë 

pashë se, veçmas dhe në grupe, ata po hidheshin në atë pus të errët. 

Dhe kështu në kohën që e pashë këtë botën e humanizmit duke u 
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mbytur në errësira të këtilla dhe isha gati të qaja me zemrën time, me 

shpirtin, me mendjen dhe me të gjitha aftësitë e mia të holla të 

bashkëlindura, dhe madje me të gjitha grimcat e qënies sime, kur 

papritmas dritat dhe fuqia e besimit që burojnë nga kurani i copëtuan 

ato syze çudhëzimi dhe i dhanë mendjes sime një shikim depërtues me 

të cilin të shikoja Emrat e bukur Hyjnorë të cilët rrezatuan si dielli 

vezullues prej yjësive të tyre; kështu Emrin Hyjnor El-A’dilu, i Drejti e 

pashë duke u shfaqur prej yjësisë së El-Hakimu, i Gjithurti dhe Emrin 

Hyjnor Er-Rahman, i Gjithëmëshirshmi prej yjësisë së El-Kerim, 

Gjithëbujari, dhe Emrin Hyjnor Er-Rahim, Mëshirëploti prej yjësisë së 

El-Gafur, Fajfalësi -domethënë në kuptimin e tij- dhe Emrin Hyjnor 

El-Ba’ithu, Ringjallësi duke lindur prej yjësisë së El-Va’rithu, Ai që 

bën të trashëgohet, dhe Emrin Hyjnor El-Muhji, Jetëdhënësi duke 

lindur në yjësinë e El-Muhsin, Mirëbërësi dhe Emrin Hyjnor Er-Rabb, 

Zoti, Mbështetësi prej yjësisë së El-Ma’lik, Pronari.  

Këto Emra Hyjnorë e ndriçuan të gjithë botën e humanizmit dhe të 

gjitha botët brenda saj; ato i larguan të gjitha gjendjet e skëterrshme, 

hapën dritare për botërat e ndritshme të Ahiretit, dhe përhapën dritë në 

të gjitha anët e botës së humanizmit. Ndërkohë, unë thashë: “El-

Hamdu lil-Lah..Esh-Shukru lil Lah” “Lavdërimi i takon Allahut, 

falënderimi i takon Allahut” sa numri i grimcave në botë! Dhe pashë 

me syrin e sigurisë dhe kuptova me njohjen e sigurisë: se “në besim 

ndodhet një lloj parajse edhe në këtë botë gjithashtu, ndërsa në 

çudhëzim ndodhet një lloj ferri edhe në këtë dynja gjithashtu. 

Pastaj në atë udhëtim imagjinar u shfaq bota e tokës. Rregullat e 

errëta e hipotetike të filozofisë të cilat nuk i binden fesë paraqiten me 

imagjinatën time në një botë të tmershme e të çuditshme. Duke 

udhëtuar me anije mbi hapësirën e tokës së plakur -e cila udhëton 

shtatëdhjetë herë më shpejt se sa një gjyle topi duke përshkuar 

distancën e njëzet e pesë mijë viteve në një vit, dhe duke u zbuluar në 

çdo çast para shpërbërjes dhe shkatërrimit, dhe në brendësi të saj ajo 

mban tërmete të frikshëm dhe mbi shpinën e saj është ky njeri i mjerë i 

cili udhëton me të në atmosferën e hapësirës së pakufishme... 

Situata e këtij njeriu të mjerë m‟u shfaq mua në një errësirë të 

shkretë. Sytë e mi u errësuan; ndërkohë unë i hodha për tokë syzet e 

filozofisë dhe i copëtova. Pastaj unë vështrova me një shikim të 

ndriçuar me urtësinë e kuranit dhe të besimit, dhe papritmas Emrat 
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Hyjnorë Khalikul Erdi Ves-sema-vat, El-Ka’diru, El-Alimu, Er-Rabb, 

Allah, Rabbussema-vati vel-erd, ve Museh-hirish-Shemsi vel-Kamer, 

Krijuesi i tokës dhe i qiejve, i Gjithëfuqishmi, i Gjithëdituri, 

Mbështetësi -Zoti-, Allahu, Zoti i qiejve dhe i tokës, Nënshtruesi i diellit 

dhe i hënës”, ndriçuan si dielli në yjësitë e mëshirës, të madhështisë 

dhe të Hyjnisë. Ato e ndriçuan atë botë të errët, të shkretë e të 

tmerrshme saqë globi u shfaq për syrin tim të besimit si një anije e 

mirërregulluar, e nënshtruar, e këndshme dhe e sigurt, ose si një 

aeroplan apo tren. Ajo përmbante ushqimet e gjithësecilit, dhe ishte e 

përgatitur për tregti, për kënaqësi si dhe për t‟i transportuar qëniet me 

shpirtëra nëpër një mbretëri të gjërë Hyjnore përreth diellit. Ndërkaq 

unë thashë: “El –hamdu lil –lah alà niëmetil iman” „lavdi Zotit për 

mirësinë e besimit‟ sa numri i grimcave të tokës.  

Kjo është provuar me shumë krahasime në Risale-i Nur, se ata që 

ndjekin shthurjen dhe çudhëzimin vuajnë një torturë të skëterrshme 

edhe në këtë botë gjithashtu, ndërsa nëpërmjet manifestimeve të 

besimit, besimtarët dhe të drejtët mund të shijojnë nëpërmjet stomakut 

të islamit dhe të humanizmit kënaqësitë e Parajsës. Ata mund të 

përfitojnë sipas shkallës së besimit të tyre. Por në këto kohë të 

stuhishme, rrymat të cilat mpijnë shqisat e ndjenjat dhe që e kthejnë 

shikimin e njeriut mbi çështjet dytësore, anësore, duke e zhytur atë në 

to, ia kanë mpirë ndenjat dhe e kanë hutuar. Si rrjedhojë e kësaj, 

njerëzit e çudhëzimit janë të pamundur përkohësisht që ta ndjejnë 

torturën e tyre, kurse njerëzit e udhëzimit janë të mposhtur nga 

pakujdesia dhe nuk mund ta vlerësojnë siç duhet kënaqësinë e vërtetë 

të besimit.  

 

Rrethana e dytë e tmerrshme e këtij shekullit tonë aktual: Në të 

shkuarën të krahasuar me të tashmen, kishte vetëm pak mosbesim 

absolut apo çudhëzim që buronin nga shkenca, apo mosbesimi që 

buron nga kryeneçësia e mbrapshtë. Prandaj instruksioni i dijetarëve 

islamë të atyre kohëve dhe argumentet e tyre ishin të mjaftueshëm dhe 

largonin shpejt çdo mosbesim që buronte nga dyshimet. Besimi në 

Zotin ishte i përgjithshëm, dhe ata mund t‟i bindnin shumicën e 

njerëzve që t‟i braktisnin çudhëzimin dhe gabimin e tyre me anë të 

mësimit të tyre rreth Krijuesit dhe duke u kujtuar atyre zjarrin e 

xhehennemit.  
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Ndërsa tani ndodhen njëqind mosbesimtarë absolutë në një qytet të 

vogël në vend të ndoshta një mosbesimtari në të gjithë vendin. Ata të 

cilët e humbasin rrugën e tyre për shkak të shkencës dhe të dijes dhe 

me kryeneçësi kundërshtojnë të vërtetat e besimit janë shtuar 

njëqindfish në krahasim me kohët e hershme. Me krenarinë si ajo e 

faraonit dhe me çudhëzimin e tyre të tmerrshëm këta mohues kryeneçë 

i kundërshtojnë të vërtetat e besimit. Prandaj një e vërtetë e shenjtë do 

të ishte shumë e nevojshme që do t‟i shkatërronte krejtësisht bazat e 

mosbesimit të tyre në këtë botë, ashtu si një bombë atomike, që të 

ndalonte agresionin e tyre dhe që t‟i sillte disa prej tyre në besim.  

Lavdi Zotit që me krahasimet e tij të shumta, si një ilaç i përkryer 

për plagët e kësaj kohe, Risale-i Nuri -një mrekulli e Kuranit të 

shpjegimit të mrekullueshëm duke buruar prej shkëlqimeve të tij- ka 

shpartalluar madje edhe më të këqinjtë e atyre mohuesve kryeneçë me 

shpatën prej diamanti të Kuranit. Provat dhe argumentet e tij sa numri i 

atomeve të universit duke demonstruar Unitetin Hyjnor dhe të vërtetat 

e besimit tregojnë se gjatë njëzet e pesë viteve ai nuk është mposhtur as 

përballë sulmeve më të egra, por ai vetë ka mbisunduar dhe ka qenë 

fitimtar. 

Po, me krahasimet e tij të besimit dhe të mosbesimit, udhëzimit dhe 

çudhëzimit, Risale-i Nuri i provon ato të vërteta në mënyrë vendimtare. 

Ai që do t‟i studionte, për shembull, provat dhe shkreptimat e Fjalës së 

Njëzet e Dy -me dy stacionet e saja- dhe do të hidhte vështrimin tek 

Vendqëndrimi i Parë i Fjalës së Tridhjet e Dy ose do të lexonte Dritaret 

e Letrës së Tridhjetë e Tre, dhe njëmbëdhjetë provat e koleksionit 

„Shkopi i Musait‟, do të kuptonte se të vërtetat e Kuranit të 

manifestuara në Risale-i Nur janë pikërisht ato që mund ta thyejnë 

kurrizin e mosbesimit absolut dhe mund ta shkatërrojnë çudhëzimin e 

mbrapshtë në këtë kohë. 

Ashtu si pjesët e Risale-i Nurit të cilat zgjidhin misteret më të 

mëdhaja të fesë dhe enigmën e krijimit në botë që janë grumbulluar së 

bashku në koleksionin e mistereve “Tilsimlar mexhmuas”, unë shpresoj 

tek Allahu i Madhërishëm që gjithashtu të grumbullohen ato pjesë të 

shpërndara, të cilat provojnë me dëshmi e argumente se njerëzit e 

çudhëzimit jetojnë në Ferr edhe në këtë dynja, dhe se njerëzit e 

udhëzimit i provojnë kënaqësitë e xhennetit edhe në këtë dynja 
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gjithashtu dhe se besimi është si fara e parajsës ndërsa mosbesimi është 

një bërthamë prej bërthamave të Zekkumit të Ferrit. 

Unë shpresoj që të grumbullohen ato pjesë të Risale-i Nurit në një 

koleksion të përmbledhur dhe të botohen me ndihmën e Allahut dhe me 

suksesin prej Tij. 

 

* * * 

 

 

 


