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[Nga Frutat e Besimit] 

 

DY SHTOJCA, TË CILAT FORMOJNË NJË PËRFUNDIM TË 

KËSAJ ÇËSHTJES SË DHJETË 
 

E para: Dymbëdhjetë vjet më parë unë dëgjova se një ateist i 

tmershëm e kryeneç kishte nxitur një komplot kundër Kur’anit 

nëpërmjet pasjes së tij të përkthyer. Ai tha: “Kur’ani duhet të 

përkthehet që të njihet se çfarë malli është.” Me fjalë të tjera, duke 

thënë, le të shohë gjithkush përsëritjet e tij të panevojshme dhe le të 

lexohet përkthimi në vend të tij, ai kurdisi një komplot të tmerrshëm. 

Megjithatë provat e pamohueshme të Risale-i Nurit provuan në mënyrë 

vendimtare se një përkthim i vërtetë i Kur’anit është i pamundur dhe 

gjuhët e tjera, përveçse gjuhës së pasur Arabe nuk mund t’i ruajnë 

veçoritë e Kur’anit dhe pikat e holla të elokuencës së tij. Përkthimet e 

rëndomta e të pjesshme të njeriut kurrë nuk mund të zënë vendin e 

fjalëve të mrekullueshme të Kur’anit, që çdo shkronjë e të cilit fiton 

nga dhjetë deri në njëmijë merita;  prandaj, leximi i përkthimit nuk 

mund të bëhet në vend të tij nëpër xhami. Duke u shpërndarë gjithandej 

Risale-i Nuri e asgjësoi atë komplot të tmershëm. Unë e mora me mend 

se ai ishte për shkak të përpjekjeve prej idioti e të çmenduri të 

hipokritëve për të shuar diellin e Kur’anit, për llogari të djallit, duke i 

fryrë atij si fëmijët idiotë, pasi morën mësim prej atij ateisti; unë u 

inspirova që ta shkruaj këtë “çështjen e dhjetë” ndërsa isha në një 

ngushticë të madhe dhe në situatën më të dëshpëruar. Por unë nuk e di 

realitetin e situatës meqë kam qenë i pamundur të takohem me të tjerët.  

Shtojca e dytë: Pas lirimit tonë nga burgu i Denizlit, po rrija një 

ditë në katin e sipërm të hotelit të famshëm “Shehir.” Vallëzimi shumë 

i hollë, i hijshëm e joshës i gjetheve, i degëve, dhe i rrënjëve të shumë 

plepave në kopshtet e bukur përballë meje, secili në lëvizje të dalldisur 

e në ekstazë, si një rreth dervishësh, me prekjen e flladit, më lëndoi 

zemrën time të dëshpëruar e të zymtë për shkak të ndarjes nga 

vëllezërit e mi dhe që kisha mbetur i vetmuar. Papritmas, më erdhën 

ndërmend stinët e vjeshtës e të dimrit dhe një pakujdesi më mposhti. 

Kështu më erdhi aq keq për ato plepa të bukur e për ato krijesa të gjalla 
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që përkundeshin me gaz e hare, saqë m’u mbushën sytë me lot. Me këtë 

kujtues të ndarjeve dhe të mosqënies nën perden e zbukuruar të 

universit, dëshpërimi i botës –i mbushur plot me vdekje e ndarje rëndoi 

mbi mua. Atëherë, papritmas, Drita të cilën e solli e Vërteta 

Muhammedane a.s.m. më erdhi në ndihmë dhe i transformoi atë 

dëshpërim e dhimbje të pafundme në gëzim. Vërtet që i jam përjetësisht 

mirënjohës Qënies së Muhammedit a.s.m. për ndihmën e ngushëllimin 

që prekën atë gjendje në atë kohë. Një shembull i vetëm i shkëlqimeve 

të pafund të asaj Drite ishte shpëtim për mua, për të gjithë besimtarët 

dhe për gjithkënd. Ajo ishte kështu: 

Ai shikim i pavëmendshëm i shfaqi ato krijesa të bekuara e të 

bukura në atë periudhe kohe të ishin pa funksion e qëllim dhe lëvizjen e 

tyre të ishte jo nga gëzimi, por sikur ato dridheshin nga mosekzistenca 

dhe ndarja duke u shkallmuar për tek shuajtja. Ai shikim i shkujdesur 

më preku aq shumë ndjenjat e dëshirës për qëndrueshmëri të 

përhershme, për përmallimin ndaj gjërave të mira, për dashurinë e 

ekzistencës, për dhembshurinë ndaj llojit njerëzor dhe për dashurinë e 

jetës, saqë ai e transformoi dynjanë në një llojë Ferri shpirtëror dhe 

mendjen në një instrument torture. Atëherë, mu në atë pikë, Drita që 

Muhammedi a.s.m. kishte sjellë si dhuratë për njerëzimin, ngriti 

perden; ajo shfaqi në vend të shuajtjes, mosqënies, asgjësimit, 

mungesës së qëllimit, kotësisë, përkohshmërisë dhe ndarjes kuptime e 

shembuj urtësie sa numri i gjetheve të atyre plepave.  

Risale-i Nuri ka provuar se rezultatet e detyrat mund të ndahen në 

tri lloje: 

Lloji i parë është i orientuar e shikon tek Emrat e Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm. Ashtu si një mjeshtër i aftë, i cili në qoftë se prodhon 

një makineri të çuditshme do të duartrokitej e vlerësohej nga të gjithë 

për shpikjen e tij dhe do të thonin për të Masha’All-llah, Barekall-llah, 

po ashtu ajo makineri me rolin e saj e përshëndet mjeshtrin e saj dhe e 

lavdëron atë nëpërmjet gjuhës së gjendjes së saj, e duke shfaqur në 

mënyrë perfekte rezultatet e synuara prej saj. Të gjitha qëniet e gjalla 

dhe të gjitha gjërat janë makineri të tilla si ajo;  ato duartrokasin 

Mjeshtrin e tyre përmes lavdërimeve të tyre.  

Lloji i dytë i shembujve të urtësisë orientohet për tek shikimet e 

gjallesave dhe të qënieve të vetëdijshme. Secila nga qëniet bëhet një 
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objekt i këndshëm studimi e libër njohurie. Ato i kanë kuptimet e tyre 

në sferën e ekzistencës në mendjet e qënieve të vetëdijshme, format e 

tyre i kanë në memoriet e tyre, tek tablotë në Botën e Shëmbëllesës dhe 

në regjistrat e Botës së Padukshme. Atëherë, ato lënë botën e dukshme 

e tërhiqen për te bota e padukshme. Domethënë ato lënë ekzistencën e 

dukshme dhe fitojnë shumë ekzistenca që i përkasin kuptimit të së 

padukshmes dhe njohurisë.  

Po, meqenëse All-llahu xh.sh. ekziston dhe dituria e Tij përfshin e 

rrethon gjithçka, atëherë në pikëpamjen e realitetit, në botën e 

besimtarëve, sigurisht nuk ndodhen mosqënie, shuarje, asgjë, asgjësim 

dhe përkohshmëri. Ndërsa bota e jobesimtarëve është plotë mos-

ekzistencë, ndarje, asgjësim e përkohshmëri. Thënia në gjuhën e 

gjithësecilit:   

 “Për ata të cilët Allahu ekziston, gjithçka ekziston, ndërsa për ata 

që Allahu nuk ekziston, për ta nuk ekziston asgjë,” e sqaron këtë fakt.  

Përmbledhja: Besimi ashtu siç e shpëton njeriun nga asgjësimi i 

përhershëm në kohën e vdekjes, gjithashtu ai shpëton botën private të 

gjithësecilit nga errësira e asgjësimit dhe e asgjësë. Ndërsa mosbesimi, 

dhe sidomos në qoftë se ai është mosbesim absolut, me vdekjen e çon 

njeriun dhe botën e tij private në mosekzistencë, dhe e flak atë në Ferr 

– si errësirë. Ai i transformon kënaqësitë e jetës në dhimbje e helme të 

ashpra.  

Le të kumbojnë veshët e atyre që preferojnë jetën e kësaj bote mbi 

atë të Ahiretit! Le të vijnë ata e të gjejnë një zgjidhje për këtë, ose le të 

hyjnë në besim e të shpëtojnë veten e tyre nga kjo humbje e 

tmerrshme!... 

* * * 


