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Me Emrin e Tij të Cilit i takon 

Lavdërimi 

Ashtu siç kanë nevojë besimtarët dhe mësuesit e shkollave 

moderne, në këtë shekull të çuditshëm, për koleksionin “Shkopi i 

Musait”, po ashtu dijetarët dhe hafizët e Kur’anit Kerim kanë nevojë të 

madhe për koleksionin “Dhul Fikar”. 

Sepse në trajtesën mbi mrekullitë e Kur’anit, për shembull, shumë 

vërsete, të cilët patën qenë zbuluar para dyshimeve dhe 

kundërshtimeve, janë treguar se përmbajnë shkreptimat e mrekullisë 

dhe shumë pika të holla e të larta.  

Në emrin e të gjithë studentëve të Risale-i Nurit. 

Said Nursi 

* * * 
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 Me Emrin e Tij të Cilit i takon 

Lavdërimi 

 
“Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij”. 

Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju gjithmonë e 

përherë! 

Duke parë se Risale-i Nuri ka nisur tashmë të shumëfishohet 

nëpërmjet makinës së shtypit dhe duke parë kthimin e studentëve dhe 

të mësuesve, të cilët lexojnë filozofinë moderne në shkolla, drejt 

Risale-i Nurit, duhet të shpjegohet e vërteta vijuese: 

Ajo filozofi të cilën e sulmon Risale-i Nuri dhe që e godet 

fuqishëm është vetëm lloji i filozofisë së dëmshme dhe jo filozofinë  

në mënyrë absolute. 

Sepse lloji i filozofisë dhe i urtësisë që i shërben jetës së shoqërisë 

njerëzore, moralit, arritjeve humane, industrisë dhe përparimit, -ajo 

filozofi- është në harmoni dhe në pajtim me Kuranin; madje një 

filozofi e tillë i shërben urtësisë së Kur’anit dhe nuk e kundërshton atë. 

Prandaj, Risale-i Nuri nuk e kundërshton dhe nuk konfrontohet me 

këtë llojë filozofie. 

Sa për llojin tjetër të filozofisë, meqenëse ajo e shtyn njeriun në 

çudhëzim, në ateizëm dhe në moçalin e Natyrës, si dhe është shkaku i 

së keqes, i shthurjes, i pakujdesisë dhe i çudhëzimit; dhe meqenëse me 

çudirat e saj magjepsëse ajo kundërshton të vërtetat e mrekullueshme 

të Kur’anit, Risale-i Nuri e sulmon dhe i jep asaj goditje me provat më 

të fuqishme në krahasimet e përfshira në shumicën e pjesëve të tij. 

Risale-i Nuri nuk sulmon filozofinë e dobishme dhe të orientuar drejt. 

Prandaj, antarët e shkollave laike, -sekulariste- mund ta përqafojnë -

dhe duhet ta përqafojnë- Risale-i Nurin pa ngurim dhe pa kundërshtim. 
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Por në mënyrë krejtësisht të pakuptimtë dhe të padrejtë, hipokritët, 

shtiracakët e fshehtë po kthejnë një numër hoxhallarësh kundra Risale-

i Nurit, vepër e cila është një pronë e vërtetë e hoxhallarëve dhe e 

njerëzve të medreseve -shkollave fetare-; dhe gjithashtu ata 

shfrytëzojnë edhe krenarinë diturore, egon, tek disa filozofë duke i 

bërë të dalin kundra Risale-i Nurit; Prandaj e shoh të përshtatshme 

përfshirjen e kësaj të vërtete, e kësaj pjese, në fillimin e secilit prej 

këtyre koleksioneve, “Shkopi i Musait” dhe “Dhul Fikar”. 

Said Nursi 

* * * 

 


