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FJALA E NJËZET E PESTË 

TRAJTESA E MREKULLISË SË KUR’ANIT 

 

Kur ke në dorë një mrekulli të përjetshme, si Kur’ani, të kërkosh 

provë të mëtejshme, për mendjen time, duket si e tepërt. 

Ndërsa kur ke në dorë një provë realiteti si Kur’ani, t’i bësh të 

heshtur ata që e mohojnë, nuk do të më jepte siklet në zemrën time. 

 

KUJTESË 

[Në fillim të kësaj Fjale, ne synuam ta shkruanim këtë fjalë si 

pesë drita, por në fund të dritës së parë, ne u detyruam ta shkruanim 

shumë shpejt me qëllim që ta shtypnim atë me alfabetin e vjetër 

Osman. Në disa ditë, madje ne shkruam njëzet deri në tridhjetë faqe 

në dy ose tre orë. Prandaj duke i shkruar këto tri drita, në mënyrë të 

shkurtuar e të përmbledhur, ne tani i kemi lënë dy të fundit. Unë 

shpresoj se vëllezërit e mi do t’i shikojnë me drejtësi e me tolerancë të 

metat, mangësitë, vështirësitë e gabimet të cilat mund të më 

atribuohen.] 

Shumica e vërseteve në këtë trajtesë të mrekullisë së Kur’anit, ose 

kanë qenë shkak kritike nga ateistët, ose janë kundërshtuar nga 

shkencëtarët, ose kanë qenë subjekt dyshimi e mosbesimi nga shejtanët 

midis xhindeve e njerëzve.     

Kështu, “Fjala e Njëzet e Pestë” ka shpjeguar të vërtetat dhe pikat 

e holla të atyre vërseteve në një mënyrë të tillë, saqë çështjet të cilat 

ateistët e shkencëtarët i imagjinojnë të jenë gabime, janë provuar sipas 

parimeve shkencore të jenë shkreptimat e mrekullisë dhe burimet e 

plotësimeve të elokuencës së Kur’anit. Me qëllim që të mos shkaktohet 

neveri, janë dhënë përgjigje vendimtare pa përmendur dyshimet e tyre. 
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Vetëm në “Stacionin e Parë të Fjalës së Njëzetë,” dyshimet e tyre janë 

pohuar në lidhje me tre ose katër vërsete si:   

 

“Edhe dielli rend në rrugën e tij.”
1
  “Dhe malet (i bëmë) 

si shtylla mbështetëse?’’
2
 

Gjithashtu, ndonëse kjo “Trajtesë e Mrekullisë së Kur’anit” u 

shkrua në mënyrë shumë të përmbledhur e me shpejtësi shumë të 

madhe, në lidhje me shkencën e retorikës dhe shkencat e Arabishtes, 

ajo është shpjeguar në një mënyrë aq shkencore të thellë e të fuqishme, 

saqë i ka habitur edhe dijetarët. Megjithëse jo gjithkush që e studion 

atë do t’i kuptojë të gjitha çështjet e diskutuara, ndodhet një pjesë 

kuptimplote për gjithësecilin në kopshtin e saj. Pavarësisht të gjitha 

mangësive në frazeologji dhe në mënyrën e të shprehurit, për shkak se 

u shkrua shumë shpejt e në rrethana të ngatërruara, ajo shpjegon të 

vërtetën dhe realitetin e çështjeve më të rëndësishme, nga 

këndvështrimi i njohjes.  

Said Nursi 

* * * 
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 Kur’an, 36;  38 

2
 Kur’an, 78: 7 


