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PROVA E NDRITUR 

Stacioni i Dytë 
 

 

 
 

 
Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. 

Dhe prej Tij ne kërkojmë ndihmë. 

[Njëra nga të vërtetat e vërsetit të fundit të sures el-Fatiha, i cili 

tregon krahasimin midis njerëzve të udhëzimit dhe të rrugës së drejtë 

me atë të njerëzve të çudhëzimit dhe të rebelimit, dhe i cili është burimi 

i të gjitha krahasimeve në Risale-i Nur, shprehet gjithashtu në mënyrë 

të çuditshme dhe të mrekullueshme nga vërseti i sures Nur. 

 

“Allahu është Drita e qiejve dhe e tokës. Shembulli i Dritës së Tij është 
si të kishim një qoshe të errët dhe në të një llambë, llamba e futur në një 
kupë qelqi, kupa e qelqit si të ishte yll që shkëlqen i ndezur nga një pemë e 
bekuar, nga ulliri, as nga lindja (që nuk i merr rrezet vetëm në mëngjes), as 
nga perëndimi (që nuk i merr rrezet vetëm pasdite, por është nën rrezet e 
diellit gjatë gjithë ditës), vaji i të cilit digjet vetvetiu edhe pse nuk e ka 
prekur zjarri fare. Dritë përmbi Dritë! Allahu udhëzon drejt Dritës së Tij 
atë që do Ai. Dhe Allahu sjell shembuj e përngjasime për njerëzimin dhe 
Allahu është për çdo gjë i Gjithëditur.1 Dhe një vërset vijues: 
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 “Ose (gjendja e mosbesimtarit) është si errësira në detin e gjërë e të 
thellë të mbuluar nga valë masive, të mbuluara nga re të zeza, ....(deri në 

fund të vërsetit).2 

Është provuar në Rrezen e Parë se vërseti i parë lart, Vërseti i 

Dritës, përmban dhjetë aluzione për Risale-i Nurin, ai në mënyrë të 

mrekullueshme e parashikon atë koment të Kur‟anit Kerim. Kjo ishte 

arsyeja kryesore që emri Nur -Drita- iu dha Risale-i Nurit. Si rrjedhojë 

e përshkrimit, në krahasimin e një udhëtimi imagjinar në një pjesë të 

Letrës së Njëzet e Nëntë, të një mrekullie që i ngjasonte Nunit të 

“Naëbudu” në fjalën “Nur” në këtë vërset të jashtëzakonshëm, udhëtari 

në trajtesën “El-Ajetul-Kubra” pyeti të gjithë universin dhe çdo lloj të 

qënieve me qëllim që të kërkonte, të gjente dhe të mësonte rreth 

Krijuesit të tij. Ai erdhi për ta njohur Atë nëpërmjet tridhjetë e tre 

rrugëve dhe provave bindëse me „sigurinë e njohjes‟ dhe me „shikimin 

e sigurisë‟. Udhëtari i palodhur dhe i pangopur udhëtoi gjithashtu me 

mendjen e tij, me zemrën dhe imagjinatën nëpër shekuj dhe nëpër 

nivelet e qiejve dhe të tokës, dhe duke parë e inspektuar të gjithë botën 

si një qytet, ai e hipi mendjen e tij ndonjëherë mbi urtësinë e Kur‟anit, 

dhe ndonjëherë mbi filozofi, dhe duke parë me ngulm nivelet më të 

largëta nëpërmjet teleskopit të fuqishëm të imagjinatës, ai e pa 

realitetin ashtu siç është, dhe pjesërisht na informoi neve për të në 

trajtesën El-Ajetul-Kubra. 

Tani, prej atyre botërave dhe niveleve të shumtë tek të cilat ai hyri 

në udhëtimin e tij imagjinar, i cili kishte kuptimin e një krahasimi dhe 

ishte krejtësisht në përputhje me realitetin, ne do të shpjegojmë 

nëpërmjet shembullit vetëm tre nivele, shumë të përmbledhur, me 

qëllim që të ilustrojmë krahasimin tek fundi i sures El-Fatiha. Por kjo 

do të jetë vetëm nga këndvështrimi i fuqisë së arsyes. Ne ua referojmë 

juve Risale-i Nurin për vëzhgimet dhe krahasimet e tjera.  

Shembulli i Parë është ky: 

Udhëtari, i cili kishte ardhur në botë vetëm për të gjetur Krijuesin e 

Tij dhe që u bë i njohur me Të, i tha arsyes: “Ne kemi pyetur çdo gjë 

lidhur me Krijuesin tonë dhe kemi marrë përgjigje plotësisht të 

kënaqshme. Me qëllim që të mësojë rreth Diellit, njeriu duhet të pyesë 
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vetë Diellin, kështu, ne do të bëjmë një udhëtim tjetër me qëllim që ta 

gjejmë e të bëhemi të njohur me Krijuesin tonë nëpërmjet 

manifestimeve të atributeve të tij të „njohjes‟, të „dëshirës‟ dhe të 

„fuqisë‟ dhe nëpërmjet akteve të Tij të dukshme dhe nëpërmjet 

manifestimeve të Emrave të Tij...”  

Kështu, Ai hyri në botë. Pastaj njerëzit e çudhëzimit të cilët 

përfaqësojnë rrymën ë dytë, hipën në anijen e tokës. Udhëtari veshi -

vuri- syzet e shkencës dhe të filozofisë të cilat nuk e ndjekin urtësinë e 

Kur‟anit, dhe duke parë sipas programit të gjeografisë, e cila nuk e 

lexon Kur‟anin, pa se toka udhëtonte shtatëdhjetë herë më shpejt se sa 

një gjyle topi duke përshkuar distancën e njëzet mijë viteve për një vit 

në një orbitë në mes të një hapësire të pafundme. Ajo kishte marrë mbi 

vetveten qindra e mijëra lloje gjallesash të pafuqishme e të mjera. Ai 

kuptoi se në qoftë se ajo do ta ngatërronte rrugën e saj sikur për një 

minut, ose në qoftë se do të humbiste rrugën dhe të përplasej me një 

planet tjetër, ajo do të shpërbëhej duke i lëshuar të gjitha ato krijesa të 

mjera në asgjësi, në mosekzistencë, në kotësi e në humbje. 

Duke perceptuar fatkeqësinë e madhe të rrymave të  

 “...Jo (në rrugën e atyre që merituan 

zemërimin Tënd mbi vete dhe as në (rrugën), e atyre të cilët u humbën”,3 dhe 

errësirat mbytëse  “ose (gjendja e mosbesimit) është si 

errësira në detin e gjërë e të thellë të mbuluar nga valë masive...”4
 ai thirri 

nga thellësitë e tij: “Oh sa keq! çfarë kemi bërë? Përse hipëm në këtë 

anije të tmerrshme? A ka ndonjë rrugë për të shpëtuar prej saj?” 

Ndërkaq duke i copëtuar syzet e filozofisë së verbër, ai iu bashkua 

rrymës së  “atyre të cilëve Ti u ke dhuruar Mëshirën 

Tënde”.5  

Papritmas urtësia e Kur‟anit i erdhi atij në ndihmë. Duke i dhënë 

atij një teleskop i cili shfaq realitetin, ajo i tha atij të shikonte nëpërmjet 
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tij. Ai hodhi vështrimin dhe pa Emrin e  “Rabbis-

semavati ve erd” “Zoti i qiejve dhe i tokës” duke ndriçuar si një diell 

në yjësinë e Fjalës së Tij xh.sh.” 

 

 “Ai është i Cili e ka bërë tokën të dobishme dhe të përshtatshme për ju, 
kështu që ecni nëpër rrugë dhe hani nga rizku (të mirat e furnizimi) i Tij...”6  

Zoti, Mbështetësi, e ka bërë tokën një anije të rregullt e të sigurt, 

dhe e mbushi atë me qënie të gjalla së bashku me furnizimet e tyre me 

ushqim, duke e bërë atë të udhëtojë përreth diellit në detet e universit 

për dobi të shumta dhe për shembuj urtësie, duke sjellë prodhimet e 

stinëve për ata të cilët janë të nevojshëm për rizk-furnizim. Dy Melekët 

-engjëjt- e quajtur Thaur dhe Hut u caktuan nga Allahu xh.sh. si 

kapitenë dhe drejtues të asaj anije. Dhe ata të dy e morën atë në 

udhëtimin e saj nëpër mbretërinë Hyjnore e cila është me madhështi të 

pafundme me qëllim që t‟i kënaqë krijesat e Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm dhe mysafirët e Tij në hapësirën e këtij universi të 

gjërë, udhëtari kuptoi se kjo shfaqi realitetin e  

“Allahu është Drita e qiejve dhe e tokës”, duke bërë të njohur Krijuesin e 

tij nëpërmjet këtij Emri. Me të gjithë zemrën dhe shpirtin e tij ai thirri 

duke thënë:  “El-Hamdu lil-lahi Rabbil 

a’lemine”, “Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, Zotin e të 

gjitha botëve”, dhe iu bashkua grupit të  “atyre të 

cilëve Ti u ke dhuruar mëshirën Tënde”. 

Shembulli i Dytë i asaj që pa udhëtari në udhëtimin e tij nëpër 

botëra: 

Pasi ai udhëtar e la anijen e tokës, hyri në botën e njeriut dhe të 

kafshëve. Ai e pa atë botë nëpërmjet syzeve të shkencës natyrale e cila 

nuk e merr jetën dhe shpirtin e saj nga feja, dhe pa se megjithëse ato 
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gjallesa të panumërta kishin nevoja të pafundme dhe sulmoheshin nga 

armiq të bezdisshëm të panumërt dhe nga ngjarje mizore, kapitali i tyre 

ishte vetëm i njëmijëti ose i njëqindmijëti i asaj për të cilën ata kishin 

nevojë. Fuqia e tyre gjithashtu ishte ndoshta një e milionta e asaj që 

ishte e domosdoshme për t‟i luftuar ato gjëra të dëmshme. Duke qenë të 

lidhur me to nëpërmjet mendjes së tij dhe nga mëshira për qëniet e llojit 

të tij, atij i erdhi aq shumë keq për to për gjendjen e tyre të tmerrshme, 

dhe duke ndjerë një dhimbje të tmerrshme ishte aq i dëshpëruar dhe i 

pikëlluar, saqë ai u pendua një mijë herë për hyrjen e tij në këtë botë të 

pikëlluar e të mjerë.  

Ndërkaq papritmas i erdhi në ndihmë urtësia e Kur‟anit Kerim, dhe 

duke i dorëzuar atij teleskopin e  “atyre të cilëve Ti 

u ke dhuruar mëshirën Tënde”, duke i thënë atij: Shiko! Ndërkohë ai 

hodhi vështrimin dhe pa se secili prej Emrave të bukur Hyjnorë të tillë, 

si: Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Rezzak, El-Mun’im, El-Kerim, El-

Hafidhu, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, Furnizuesi, Mirëbërësi, 

Gjithëbujari dhe Gjithëruajtësi, secili ndriçonte si dielli vezullues 

nëpërmjet manifestimit të  “Allahu është 

Drita e qiejve dhe e tokës”, në yjësitë e vërseteve të tilla, si:  

 

“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.)7 

“Dhe sa shumë krijesa të gjalla nuk mbartin dot ushqimin e tyre! Allahu 
është i Cili i ushqen ata dhe ju...”8 

“Dhe vërtet që ne i kemi nderuar Bijtë e Ademit...” 9 

“Vërtet që të devotshmit në besim do të jenë në lumturi (në xhennet).10  
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Ato e mbushën botën e njeriut dhe të kafshëve me mëshirë e me 

mirësi duke e transformuar atë në një parajsë të përkohshme. Udhëtari 

kuptoi se kjo dynja me gjithçka që ajo përmban bën të njohur në 

mënyrë perfekte Mikpritësin Gjithëbujar të kësaj bujtine të bukur e të 

vlefshme për t‟u vëzhguar, të mbushur me mësime instruktive, dhe një 

mijë herë përsëriti duke thënë:  “El-Hamdu lil-

lahi Rabbil-Alemine”. 

Shembulli i Tretë i qindra prej vëzhgimeve gjatë udhëtimit të tij: 

Ai udhëtar në dynja, i cili deshi të njohë Krijuesin e tij, nëpërmjet 

manifestimeve të Emrave të Tij të bukur dhe atributeve të Tij 

madhështore iu adresua mendjes dhe imagjinatës së tij duke u thënë: 

Ejani të ngjitemi tek qiejt e lartë ashtu si shpirtërat dhe melekët duke i 

lënë trupat tonë në tokë, dhe le t‟i pyesim banorët e qiejve për Krijuesin 

tonë. Ndërkohë ai i hipi mendjes, mendimit, shpirtit dhe imagjinatës 

dhe u ngjitën të gjithë në qiej duke e marrë astronominë si udhëzuesin e 

tyre; ato panë me teleskopin e  “atyre që merituan 

Zemërimin Tënd mbi vete” dhe “të atyre të cilët u humbën”, 

domethënë me teleskopin e filozofisë e cila nuk i kushton vëmendje 

fesë, dhe ndërkaq udhëtari pa: Me mijëra trupa qiellorë dhe yje të 

përflakur, një mijë herë më të mëdhenj se toka dhe duke lëvizur të 

ndërfutura njëri brenda tjetrit njëqind herë më shpejt se sa gjylja e topit, 

ndërsa janë të pavetëdijshme, të pajeta dhe të paqëllimta. Në qoftë se 

rastësisht njëra prej tyre do ta kishte ngatërruar rrugën e saj për një 

sekond, ajo do të ishte përplasur me një glob tjetër të pavetëdijshëm në 

atë botë të pakufishme, të zbrazur e të pafundme, duke shkaktuar 

pështjellim e kauz të plotë, si kijameti. Në cilindo drejtim që pa 

udhëtari u mbush me frikë, me tmerr e habi, dhe u pendua një mijë herë 

që u ngjit në qiell. Mendja dhe imagjinata e tij u copëtuan e u tronditën 

plotësisht. Ato të dyja thanë: Ne nuk duam të njohim kuptime të këtilla 

të shëmtuara të dhimbshme e torturuese si torturimi i Ferrit, madje ne 

tërhiqemi prej vëzhgimeve të tyre, sepse detyra jonë themelore është të 

shohim të vërtetat e bukura dhe t‟i shfaqim ato. 

Dhe ndërsa thonin kështu, papritmas nëpërmjet manifestimit 
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 “Allahu është Drita e qiejve dhe e tokës” ndriçuan 

Emrat Hyjnorë  “Ha’likus semavati vel-Erd”, 

“Krijuesi i qiejve dhe i tokës”;  “Museh-hirish-shemsi 

Vel kamer” “Nënshtruesi i Diellit dhe i Hënës” dhe  “Rabbul-

Alemine” “Zoti i të gjitha botëve”, secili prej këtyre ndriçoi si dielli në 

yjesitë e këtyre vërseteve: 

 “Dhe vërtet që Ne e kemi zbukuruar qiellin 

më të afërt me Drita,...”11 dhe  

 “A nuk e kanë parë qiellin 

mbi ta, si Ne e kemi ndërtuar atë dhe zbukuruar...”12 

 “Pastaj Ai istewa ila (u 

ngrit lart drejt) qiellit duke i bërë ata shtatë qiej...”13 

Dritat e atyre Emrave Hyjnorë i mbushën të gjithë qiejt me dritë 

dhe me melekë, duke i transformuar ato në një xhami madhështore ose 

në një fushim ushtarak. Ndërkaq udhëtari hyri brenda grupit të 

 “atyre të cilëve Ti u ke dhuruar Mëshirën Tënde”; ai 

shpëtoi prej errësirave të “atyre të cilët u humbën”, dhe  

“ose (gjendja e mosbesimtarit) është si errësira në detin e gjërë e të thellë të 
mbuluar nga valë masive...”; dhe papritmas ai pa një mbretëri të bukur 

madhështore e të mirërregulluar si parajsa. Duke vëzhguar se në të 

gjitha anët banorët e saj po bënin të njohur Krijuesin e 

Gjithëlavdishëm, vlera e mendjes së tij dhe e imagjinatës u shtua 
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njëmijëfish, dhe detyrat e atyre të dyjave u lartësuan në të njëjtën 

shkallë. 

Duke ia referuar Risale-i Nurit vëzhgimet e tjera të udhëtarit nëpër 

univers, të cilat janë të krahasueshme me këto tri shembuj që u 

përmendën prej qindra shembujve tek udhëtimi i tij për të njohur 

Ekzistuesin e Vetëm të Domosdoshëm nëpërmjet manifestimeve të 

Emrave të Tij, ne këtu mjaftohemi me këto tregues të përmbledhur dhe 

e presim shkurt këtë histori të gjatë.  

Tani, ashtu si ai udhëtari nëpër botë, ne do të përpiqemi ta njohim 

Krijuesin e universit nëpërmjet veprave dhe manifestimeve të vetëm 

Atributeve të Njohjes, Vullnetit dhe Fuqisë midis shtatë Atributeve të 

mëdhaja të shenjta të Krijuesit tonë dhe prej argumenteve që japin ato 

tre atribute madhështore. Për detajet e tyre ne ju referojmë ju tek 

Risale-i Nuri. 

Pjesa vijuese në arabisht është përmbledhja dhe substanca e Hizb 

en-Nurit, të cilën unë vazhdimisht e recitoj në mënyrë reflektive. Ai 

shpjegon tre nga tridhjtetë e tre shkallët e Fjalisë “Allahu Ekber”. Kjo 

ndiqet nga një lloj përkthimi i pjesës arabisht, që përbëhet nga tregues 

të shkurtër, të cilat hapin rrugën e fitimit të besimit në Njohjen 

Hyjnore, Vullnetin, dhe fuqinë me shkallën e „shikimit të sigurisë‟ duke 

shfaqur manifestimet e tyre në univers, e cila është një temë që i ka 

preokupuar shumë dijetarët e teologjisë dhe të parimeve të besimit. 

Duke shfaqur manifestimet e Njohjes, Vullnetit, dhe Fuqisë 

treguesit vijues hapin kështu rrugën për besim të plotë -me shkallën e 

njohjes së sigurisë- në ekzistencën dhe në Unitetin e Ekzistuesit të 

Vetëm të domosdoshëm, dhe për vërtetimin e atij besimi. 

* * * 

 

 


