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PARATHËNIE 
 
 
Kush është Bediuzzaman SAID NURSI  

dhe ç’është vepra e tij “RISALE-I NUR”? 
 

Bediuzzaman Said Nursi u lind në Turqinë Lindore më 1876 dhe 
ndërroi jetë në 1960 në moshën tetëdhjetë e tre vjeçare, pas një jete e 
një lufte vetmohuese e shembullore për çështjen e Islamit. 

  Ai qe shkollar i një rangu shumë të lartë, sepse nuk pati studiuar 
vetëm shkencat tradicionale, por edhe ato moderne. Si rezultat i 
studimit dhe i aftësive të tij të rralla, që në rini pati fituar epitetin 
“Bediuzzaman” (Mrekullia e kohës), epitet të cilin ia dhanë dijetarët 
më të shquar. 

Jeta individuale e Bediuzzamanit kapi dekadat e fundit të kalifatit 
dhe të Shtetit Osman, të rrëzimit dhe copëtimit të tij pas Luftës së Parë 
Botërore dhe, pas formimit të Republikës më 1923, përjetoi tridhjetë e 
shtatë vjetorin e Republikës, vite këto deri më 1950 të njohura për 
shtypjen antiislame të qeverisë dhe për represionin kundër drejtësisë 
fetare. 

Pas Luftës së Parë Botërore, përpjekjet e Bediuzzamanit në rrugën 
e Islamit qenë shumë të mëdha. Ai, jo vetëm që u jepte mësim 
studentëve të tij dhe hynte në debate e diskutime me shkollarë e 
drejtues nga të gjitha anët e botës islame, por edhe komandoi e drejtoi 
për afro dy vjet një regjiment vullnetarësh kundër pushtimit rus në 
Turqinë Lindore në vitin 1914 derisa ra në burg. Gjer në atë kohë, ai 
kishte kërkuar e studiuar në detaje problemet e Islamit, duke marrë 
pjesë aktivisht në jetën publike. Sidoqoftë, vitet që panë tranzicionin 
nga Kalifati në Republikë, panë gjithashtu edhe tranzicionin nga “Saidi 
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i Vjetër në Saidin e Ri”. Saidi i Ri u karakterizua nga një tërheqje e tij 
prej jetës publike dhe u përqëndrua në studim, në adhurim e mendim, 
sepse ajo që kërkohej tani ishte një luftë e një natyre tjetër. 

Pas një periudhe afro dyvjeçare, më 1925, Bediuzzamanani u 
detyrua të mërgojë në Anadollin Perëndimor dhe 28 vjet me radhë, 
deri në prag të dhjetëvjeçarit të fundit të jetës së tij, ai vuajti mërgimin, 
burgimin, ngacmimin dhe persekutimin prej autoriteteve. 

Gjatë viteve në mërgim e izolim vendosi të shkruante “Risale-i 
Nur” (Mesazhet e Dritës) dhe përhapjen e tij anembanë Turqisë.  

Vetë Bediuzzmani në ligjëratë të drejtë u shpreh: “Tani unë e 
shoh qartë se pjesa më e madhe e jetës sime është komanduar e 
drejtuar jashtë aftësisë së perceptimit tim që do të nxirrte këto mesazhe 
për t’i shërbyer çështjes së Kur’anit. Sikur e gjithë jeta ime si shkollar 
të kishte kaluar në parapërgatitjen për këto shkrime, të cilat 
demonstrojnë mrekullinë e Kur’anit”. 

Bediuzzamani e kuptoi çështjen esenciale të rënies së botës 
islamike, e cila u dobësua pikërisht në themelin e besimit. Ky dobësim 
i shoqëruar me sulmet e pashembullta kundër atyre themeleve në 
shekujt e XIX-të dhe XX-të, të ndërmarra nga materialistët, ateistët e 
të tjerët në emër të shkencës e të progresit, e bënë atë që të kuptonte 
nevojën urgjente dhe themelore, e cila ishte ruajtja dhe forcimi i 
besimit. Kërkohej të harxhoheshin të gjitha përpjekjet për të rindëruar 
godinën e Islamit nga themelet e saja, duke filluar nga besimi dhe t’u 
përgjigjej po me atë gjuhë atyre sulmeve, me një xhihad ma’nevij, ose 
me “Xhihadin e fjalës”. 

Kështu, në mërgim, Bediuzzamani shkroi një mori veprash të 
titulluara “Risale-i Nur” (“Mesazhet e dritës”), të cilat do t’i 
shpjegonin dhe paraqisnin njeriut modern parimet bazë të besimit dhe 
të vërtetat e Kur’anit. Metoda e tij analizon besimin e mosbesimin dhe 
demonstron, përmes argumenteve të qarta logjike, se, duke ndjekur 
metodën e Kur’anit, jo vetëm që është e mundur t’i provosh në mënyrë 
të arsyeshme të gjitha të vërtetat e besimit, si: ekzistencën e Zotit të 
Lartësuar, Njësinë e Tij, profetësinë dhe ringjalljen e qënieve të gjalla, 
por gjithashtu se këto të vërteta kanë të vetmin shpjegim racional për 
ekzistencën, për njeriun dhe universin. 
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Kështu, Bediuzzamani i demonstroi të vërtetat e fesë më së miri, në 
formën më të lehtë të të kuptuarit, nëpërmjet krahasimeve, 
shpjegimeve dhe provave të arsyeshme, të cilat janë të papajtueshme 
me interpretimet materialiste për ato zbulime moderne, duke i cilësuar 
ato interpretime materialiste joracionale dhe absurde.  

Në të vërtetë Bediuzzamani, me veprat e tij, provoi se zbulimet 
mahnitëse të shkencës, lidhur me universin, vërtetojnë e përforcojnë të 
vërtetat e fesë. 

Rëndësia e “Risale-i Nurit” nuk mund të çmohet, sepse nëpërmjet 
kësaj vepre, Bediuzzaman Said Nursi luajti një rol të madh në ruajtjen 
dhe rigjallërimin e besimit islam në Turqi, pikërisht në ditët shumë të 
errëta të historisë dhe, në të vërtetë, roli dhe rëndësia e kësaj vepre 
vazhdon të rritet edhe në ditët e sotme anembane botës. Për më tepër, 
“Risale-i Nuri”, veçanërisht, është i përshtatshëm t’u drejtohet jo 
vetëm muslimanëve, por gjithë njerëzimit për disa arsye: 

Së pari: Sepse është shkruar në harmoni me mentalitetin e njeriut 
modern, qoftë musliman ose jo, i cili ka qenë mbushur e frymëzuar 
thellë nga filozofia materialiste.  

Së dyti: “Risale-i Nuri”, në mënyrë specifike, u përgjigjet të gjitha 
pyetjeve dhe dyshimeve që shkakton kjo filozofi; u përgjigjet të gjitha 
“pse-ve” që arrin të ketë mendja e shëndoshë e njeriut modern. 
Gjithashtu “Risale-i Nuri” shpjegon çështjet e thella të besimit, të 
cilat më parë vetëm shkollarët e përparuar i studiuan në detaje, në atë 
mënyrë që çdo njeri, madje dhe ai për të cilin subjekti është i ri, mund 
të kuptojë, të fitojë diçka pa patur ndonjë vështirësi a shqetësim. 

Një arsye tjetër është se duke shpjeguar natyrën e vërtetë të 
universit dhe qëllimin e njeriut, “Risale-i Nuri” tregon se lumturia, në 
këtë botë dhe në tjetrën, arrihet vetëm nëpërmjet besimit dhe njohjes së 
Zotit të Lartësuar.  

“Risale-i Nuri” gjithashtu tregon dhimbjen e rëndë dhe mjerimin 
që i shkakton mosbesimi shpirtit dhe ndërgjegjjes së njeriut; dhe se 
njerëzit të cilët kanë humbur udhën e drejtë përgjithësisht përpiqen t’i 
shmangin të tjerët duke i bërë të shkujdesur dhe duke i shkëputur nga 
realiteti. Kështu, duke lexuar këtë vepër, çdo njeri mund të kërkojë 
strehë në besim. 
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     Bediuzzamani, nëpërmjet “Risale-i Nuri” na udhëzon për tek 
konceptimi i  drejtë i Kur’anit dhe i Sunnetit të pastër profetik. Ai na 
paralajmëron për rrezikun e rënies në bidate, risi, në ekstreme dhe në 
greminat e çudhëzimit, që rreziqe të tilla janë të shumta në këtë kohë. 
Ai jep shpjegime të shumta të hollësishme si tek shembulli i trajtesës 
së “Ixhtihadit” e cila është Fjala e Njëzet e Shtatë tek koleksioni i 
Fjalëve, ku në atë trajtesë theksohet domosdoshmëria e ndjekjes së 
njërës nga katër shkollat e sheriatit Islam –Katër medh’hebët– të cilat 
përfaqësojnë mendimet e sakta të dijetarëve të mëdhenj të Ehli 
Sunnetit vel-Xhemaah. 

    Gjithashtu në Shkreptimën e Katërt të “Koleksionit të 
Shkreptimave” dhe në “Shkreptimën e Njëmbëdhjetë,” Bediuzzamani 
bën një shtjellim të detajuar tek trajtesa “Rruga e Praktikave të 
Profetit Muhammed A.S.M. dhe Kundërhelmi ndaj sëmundjes së 
bidatit” duke treguar në të domosdoshmërinë e ndjekjes së Sunnetit 
Profetik si dhe duke paralajmëruar për rreziqet e rënies në kthetrat e 
sekteve devijuese, në kurthet e lëvizjeve negative që synojnë të 
realizojnë qëllime të mbrapshta të kësaj dynjaje duke shfrytëzuar fenë 
dhe paralajmëron për rrezikun e rënies në grackat e grupeve heretike. 
Gjithashtu, nëpërmjet dhjetëra trajtesave të ndryshme të “Risale-i 
Nurit”, Bediuzzamani ndriçon për ne në mënyra të ndryshme 
botëkuptimin e drejtë të Ehli Sunnetit vel-xhemaah, të cilët janë 
njerëzit e së vërtetës, duke ua mundësuar kështu besimtarëve të të 
gjitha niveleve në këtë kohë të trazuar të ecin në rrugën e drejtë të 
Kur’anit e të Sunnetit me një bindje të plotë e të sigurtë dhe duke i 
shpëtuar ata përfundimisht nga ekstremet.  

Kështu, Fjalët e shkruara rreth mistereve të Kur’anit janë ilaçi më i 
efektshëm dhe balsami më i mirë për plagët e kësaj kohe; janë drita më 
e dobishme për tërësinë e Islamit i cili është zbuluar para sulmeve të 
errësirës, dhe janë udhëzuesi më i vërtetë për ata që bredhin të hutuar e 
të çoroditur në luginat e çudhëzimit. Koleksioni i Fjalëve në këtë kohë, 
të cilat janë shkreptimat e mrekullisë së Kur’anit, janë si një 
kundërhelm ndaj çudhëzimit ateist. Atëherë nuk do të ishte e 
perceptueshme të qëndrosh indiferent ndaj kësaj vepre brilante, 
“Risale-i Nurit”. 
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 Përfundim: Kur’ani i Shenjtë i drejtohet inteligjencës dhe njeriut 
të të gjitha niveleve. Ai i kërkon njeriut që ta njohë universin, 
funksionin e tij, të mësojë për natyrën e vërtetë dhe për qëllimet e 
krijimit; të mësojë Atributet e Krijuesit të Vetëm dhe detyrat e tij si një 
krijesë. Kjo është Pikërisht metoda që tregon Bediuzzamani nëpërmjet 
argumenteve të qarta, se kur kur’ani lexohet në këtë mënyrë, të gjitha 
bazat e besimit mund të provohen racionalisht. 

Kur ndiqet kjo metodë, personi arrin një besim të vërtetë që do të 
ishte mjaftë i fortë e i qëndrueshëm për t’i bërë ballë çdo dyshimi që 
buron nga “fytyra” e sulmeve të holla të materialistëve, natyralistëve 
dhe ateistëve. 

Nevoja kryesore e njeriut është nevoja për fe, nevoja për ta njohur 
e adhuruar Zotin e Plotëfuqishëm me të gjitha Atributet dhe Emrat e 
Tij të Bukur, është nevoja për t’iu bindur ligjeve të Tij, atyre të 
manifestuara në univers dhe atyre që u zbuluan nëpërmjet Profetëve të 
Tij; të pranojë mesazhin e Kur’anit, e librit të fundit të shpallur, i cili u 
shpjegua nga Profeti i fundit, Muhammedi A.S.M. (paqja dhe bekimet 
e Zotit qofshin mbi të) dhe të pranojë se Islami është feja e plotësuar e 
njerëzimit. 

Në “Risale-i Nur” Bediuzzamani demonstron se nuk ka 
kundërthënie apo ndarje ndërmjet shkencës e fesë dhe, përparimi i 
vërtetë e lumturia për njeriun mund të arrihet vetëm në këtë rrugë, në 
rrugën e Kur’anit.  

Të dashur lexues! 

 Tani, para jush është vëllimi i gjashtë i koleksionit të “Risale-i 
Nurit” që titullohet “TARİHÇE-İ HAYATI”, “Jeta dhe Vepra e 
Bediuzzaman Said Nursit”. Kjo vepër përbëhet nga përshkrimi i jetës 
së autorit si dhe nga një përshkrim i përgjithshëm rreth Risale-i Nurit 
dhe rolit të tij.  

                                         Paqja qoftë mbi atë që ndjek udhëzimin! 

JUSUF SALKURTI   
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PARATHËNIE 
Ashtu si në parathënien e autorëve për biografinë zyrtare të Said 

Nursit, të shkruar në vitet e fundit të jetës së tij, gjëja e parë për të 
shprehur biografinë e tanishme gjithashtu është se ajo kurrsesi nuk e 
përshkruan në mënyrë të plotë këtë figurë të veçantë, rëndësia e të cilit  
është duke u kuptuar gjithnjë e më shumë, si brenda botës islame ashtu 
edhe matanë saj, meqë jeta e tij, veprat dhe mënyra –metoda– për 
problemet që përballin botën islame dhe madje të gjithë humanizmin, 
po njihen më mirë.  

Një arsye pse vepra e tanishme do të mund të përcaktohej më së 
miri si “një parathënie” për jetën e Bediuzzaman Said Nursit është 
shumëanësia e karakterit të tij dhe e natyrës së ndryshme dhe të rrallë 
të aftësive të tij, që të gjitha ato ai i zhvilloi deri tek shkalla më e lartë.  

Bediuzzamani ishte një dijetar fetar i shkallës më të lartë, i cili në 
mënyrë të jashtëzakonshme midis dijetarëve të atillë kishte njohuri të 
gjërë për shkencat moderne dhe për shumë fusha të jetës dhe diturisë 
moderne. Ai ishte një Muxhahid i madh; ai luftoi për mbrojtjen e 
islamit dhe për perandorinë Osmane në fushë të betejës. Ai gjithashtu 
luftoi dhe me penën e tij, duke prodhuar shumë vepra, duke shkruar 
gjithashtu edhe për gazeta e revista. Ai dha predikime e ligjërata dhe 
mbajti fjalime para tubimeve të mëdhaja dhe të vogla. Ai ishte një 
diskutues i shquar, dhe njihej si zgjidhësi i problemeve më të 
ngatërruara. Dhe ndërsa përfshihej në këto luftëra aktive e shkencore 
për çështjen e Islamit, ai gjithashtu ishte, nga natyra, një dashurues i 
vetmisë; ai do të tërhiqej në vetmi, në një vend të mbyllur për t’ia 
kushtuar vetveten adhurimit dhe shqyrtimit rreth Autorit,

,rreth
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Osmane, Bediuzzamani pa sundimin absolutist të Sulltan Abdul-
Hamidit, dhe Revolucionin Kushtetues të 1908-ës dhe autoritetin e 
Komitetit të Unionit dhe të Progresit, i cili mbaroi me rënien e 
perandorisë duke vijuar Luftën e Parë Botërore, pastaj Luftën e 
Pavarësisë dhe lindjen e Republikës moderne të Turqisë, ku në të 
gjitha këto ai u përfshi aktivisht në disa drejtime. Kjo ishte periudha që 
ai e quajti “Saidi i Vjetër”.  

Periudha e dytë kryesore e jetës së tij, ajo e “Saidit të Ri”, filloi në 
vitet që pasuan Luftën e Parë. Ajo koinçidoi me themelimin e 
Republikës dhe me ardhjen në fuqi të regjimit të ri, qëllimi themelor i 
të cilit ishte t’i jepte drejtim perëndimor Turqisë dhe të shkatërronte 
islamin; dhe njëzet e pesë vitet e tjera për Bediuzzamanin ishin vite 
mërgimi, burgimi dhe shtypjeje. Ato u ndoqën në 1950-ën nga një 
lehtësim i rrethanave, dhe nga shfaqja e një “Saidi të Tretë”. Këto 
dhjetë vitet e fundit të jetës së Bediuzzamanit, prej 1950-1960, ishin të 
ndryshme për Saidin e Ri në një mënyrë të tillë saqë Bediuzzamani 
edhe një herë tjetër i pa me një interes të veçantë çështjet sociale e 
politike. 

Një faktor tjetër që e kufizoi –ngushtoi– biografinë e tanishme 
është se një numër i fushave të jetës së Bediuzzamanit, veçanërisht ajo 
e “Saidit të Vjetër”, mbeten të panjohura. Atëherë kur po shkruhej 
biografia e tij ‘zyrtare’, Bediuzzamani e instruktoi grupin e studentëve 
të tij të afërm, të cilët po e përgatisnin atë, t’i hiqnin shumicën e 
pjesëve të cilat përshkruanin veten e tij dhe arritjet personale dhe 
aventurat, meqë jeta e tij në të vërtetë, ngjan si një tregim me aventura, 
dhe përfshiu vetëm pjesët të cilat shikuan tek fruti i jetës së tij, Risale-i 
Nuri dhe shërbimi i tij –Risale-i Nurit– ndaj besimit dhe Kur’anit. 

Siç e kërkuan kushtet dhe rrethanat e kohës, luftërat e Saidit të 
Vjetër për çështjen e islamit përballë sulmeve para të cilave ai në atë 
kohë ishte zbuluar, ishin shumë aktive, në sferën publike dhe në botën 
e politikave. Por me shfaqjen e Saidit të Ri, Bediuzzamani pothuajse e 
zhvlerësoi dhe nuk e mori parasysh këtë periudhë të hershme e plot 
ngjyra të jetës së tij dhe duke u tërhequr prej jetës sociale e politike, u 
përqëndrua tek lufta për të shpëtuar e forcuar besimin në Zot dhe tek të 
vërtetat e besimit, të cilat në atë kohë ishin vetë nën kërcënim. Ishte 
pikërisht kjo periudhë, dhe për këtë qëllim që Bediuzzamani shkroi, 
ose më mirë u inspirua të shkruante, Risale-i Nurin.  
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Pavarësisht përpjekjeve për të ndaluar Risale-i Nurin, një koment 
Kur’anor duke i provuar të vërtetat e besimit nëpërmjet një metode të 
zhvilluar nga Bediuzzamani, e cila i bashkon shkencat dhe të vërtetat e 
besimit, dhe në mënyrë të veçantë i adresohet mentalitetit të njeriut 
modern, dhe pavarësisht përpjekjeve për të heshtur Bediuzzamanin dhe 
studentët e tij, Risale-i Nuri ka sukses të pashembullt në forcimin e 
besimit dhe në luftimin e ateizmit dhe të filozofisë materialiste, saqë në 
vitin 1950, ai kishte qindra mijëra studentë në Turqi dhe jashtë saj.  

Bediuzzamani shkroi se jeta e tij ishte “një bërthamë” prej të cilës, 
Krijuesi i Gjithëfuqishëm, me mëshirën e Tij kishte krijuar “Pemën e 
Risale-i Nurit”. Kështu, kur biografia e tij po përgatitej, ai donte që 
vëmendja të drejtohej drejt këtij shërbimi, dhe jo tek vetja dhe 
personaliteti i tij. Domethënë, në mënyrë të veçantë lidhur me Saidin e 
Vjetër, midis aktiviteteve të tij të ndryshme dhe shfrytëzimeve, 
Bediuzzamani deshi të regjistroheshin vetëm ato të cilat në ndonjë 
mënyrë shikonin drejtëpërdrejtë tek shërbimi ndaj Kur’anit dhe besimit 
të Saidit të Ri, nëpërmjet Risale-i Nurit, ndonëse cilësitë dhe vyrtytet 
personale të Saidit të Vjetër ishin të jashtëzakonshme dhe ishin prej 
shërbesës më të lartë, dhe të gjitha aktivitetet patën qenë për çështjen e 
islamit dhe të perandorisë Osmane. Për këtë arsye, ndodhen disa pika 
të errëta në periudhën e jetës së Bediuzzamanit të njohur si “Saidi i 
Vjetër”. Bediuzzamani vetë kurrë nuk i ndriçoi ato; dhe u takon shumë 
meritë kërkimeve të Nexhmed-din Shahiner dhe gjurmimit të tij të 
palodhur dhe duke intervistuar cilindo, i cili kishte parë apo dëgjuar 
rreth Bediuzzamanit në këtë periudhë ose më vonë. Dy burimet 
kryesore përveç këtyre janë vetë veprat e Bediuzzamanit dhe biografia 
e tij ‘zyrtare’.  

Vitet e hershme të Bediuzzamanit janë marrë nga biografia e 
shkruar nën drejtimin e Bediuzzamanit nga nipi i tij Abdurr-Rrahmani, 
e cila u botua në vitin 1919. Arkivat zyrtare dhe materialet e tjera 
lidhur me këtë periudhë mbeten shumë të pazbuluara.  

Një pikë tjetër që duhet të kihet parasysh ndërsa lexohet pjesa e 
parë e kësaj biografie lidhur me ngulmimin e Saidit të Vjetër, se në 
kontradiktë të dukshme me situatën e kobshme e të rëndë në të cilën 
kishin rënë Perandoria Osmane dhe bota islame, Kur’ani dhe civilizimi 
islam do të mbisundonin në të ardhmen e afërt, dhe përmendi 
parashikime të tjera të ndryshme. Në vitet e mëvonshme, siç shkroi 
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Bediuzzamani, se këto parashikime të përsëritura dhe ngulmuese të 
Saidit të Vjetër nuk ishin të gabuara, por kishin nevojë për një 
interpretim më të hollë. Ai shkruan se “me qëllim që të largojmë 
dëshpërimin” në atë kohë, Saidi i Vjetër shpesh pohoi se “ai pa një 
dritë në të ardhmen”, dhe me të tjerët ai pati luftuar për arritjen e saj në 
fushën e politikave dhe të jetës sociale. Kjo dritë ishte provuar të ishte 
Risale-i Nuri. Domethënë, parashikimet e tij për një kthim –zhvillim të 
ri– në fatet e botës islame dhe se e ardhmja e islamit do të ishte e 
ndritur, dhe jo e zymtë, patën qenë korrekte, por interpretimi i tij lidhur 
me ato, nuk pati qenë i saktë. Dhe më 1950-ën ai shkroi se “disa 
sihariqe të sigurta” që ai i pati dhënë në predikimin e tij në Damask më 
1911-ën për epërsinë e islamit, që ai e kishte shfaqur se do të ndodhte 
në të ardhmen e afërt, pati qenë “vonuar nga dy luftërat botërore dhe 
nga njëzet e pesë vitet e despotizmit”; kishte atëherë shenja për to se 
ato do të realizoheshin. Kështu nëpërmjet arsyetimit dhe 
“parandjenjës”, Saidi i Vjetër kishte parashikuar rishfaqjen e islamit 
dhe ngritjen –lulëzimin- e botës islame, e cila filloi më 1950-ën dhe 
vazhdon në kohën e tanishme dhe në të cilën Risale-i Nuri luan një rol 
të rëndësishëm gjithnjë e më shumë, por e kishte kërkuar arritjen e tyre 
nëpërmjet përfshirjes aktive në politika dhe në jetën sociale. 

E gjithë përpjekja e Bediuzzamanit gjatë gjithë jetës së tij ishte për 
përparimin dhe lulëzimin e muslimanëve dhe të botës islame, dhe për 
lumturinë e tyre në këtë botë dhe në tjetrën, si dhe për lumturinë e të 
gjithë njerëzimit.  

Këto ai i besoi të qëndronin në Kur’an. Në kërkimin e tij për të 
gjetur një metodë për t’i treguar të vërtetat e tij për njeriun modern, ai 
u inspirua prej tij -Kur’anit- që të shkruante Risale-i Nurin, i cili 
shpjegon dhe shtjellon në një mënyrë të veçantë mësimet e Kur’anit 
lidhur me besimin në Zot dhe të vërtetat e besimit. 

Sepse ai besoi se burimi, shkaku i problemeve të njeriut në kohën e 
tanishme që përballin botën islame, në mënyrë të veçantë do të mund 
të zgjidheshin vetëm nëpërmjet përtëritjes së besimit. Kështu, 
Bediuzzamani u ktheu shpinën politikave dhe ia kushtoi të gjithë 
përpjekjen e tij këtij qëllimi. Me njohjen e tij të thellë të shkencave 
fetare dhe moderne, rruga e re për tek e verteta që Bediuzzamani e hapi 
me Risale-i Nurin, ishte aq e suksesshme në përtëritjen dhe forcimin e 
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besimit, saqë ajo u pranua nga shumë të ishte ripërtëritësi i fesë i 
premtuar të vinte në çdo shekull në hadithin e mirënjohur.  

Tani tridhjetë (pesëdhjetë vjet) pasi Bediuzzamani e la këtë jetë, 
Risale-i Nuri, në mënyrë të vazhdueshme gjen me mijëra studentë të 
rinj brenda Turqisë veçanërisht midis të rinjve, dhe gjithashtu ai 
vazhdon të përhapet me shpejtësi gjithandej botës islame, ku ai 
brohoritet nga dijetarët e Al-Ez’herit e gjetkë.  

Sado shumë që Bediuzzamani i shmangej brohoritjes dhe 
dëshironte që e gjithë vëmendja të orientohej drejt Risale-i Nurit dhe 
larg vetes së tij, ai mishëroi virtytet islame të kurajos, guximit, 
iniciativës, vetëflijimit, përvuajtshmërisë dhe vendosmërinë e 
papërkulur përballë armiqve të fesë deri në një shkallë të tillë të lartë, 
duke reflektuar në jetën e tij praktikat e profetit Muhammed a.s.m. deri 
në atë shkallë që rrallëherë arrihet në këtë periudhë, saqë vepra e 
tanishme i përshkruan atë dhe praktikat e tij karakteristike në çdo fazë 
të jetës së tij. Meqenëse qëllimi është të përshkruajmë e të paraqesim 
një musliman model si një sahabe i profetit në epokën moderne, dhe 
luftën e tij të pakrahasueshme për çështjen e islamit, shpresohet që ajo 
të falet. Çfarëdo mangësish që mund të ketë vepra (dhe ato duhet të 
jenë shumë) ato duhet t’i atribuohen autorit.  

 
Ve ma tevfiki il-la bil-lah, dhe suksesi im është veçse prej All-llahut.  

* * * 
                                                  

 
 
                                                                      

 


