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Me Emrin e Tij qoftë Ai i lavdërur! 

Dhe s’ka gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij! 

Paqja, bekimet dhe mëshira e Zotit qofshin përgjithmonë mbi ju!  

Dielli i paperëndueshëm i qiejve të universit, Kurani Kerim, i 

përhap rrezet e dritës së tij me qëllim që t‟i bëjë të lexueshme shenjat 

krijuese të librit të madh të qënies, dhe për të zbuluar realitetin e tyre. 

Duke ndriçuar arsyen e njeriut, Kurani tregon rrugën e drejtë. 

Nëpërmjet dritës së atij dielli udhëzimi, i gjithë humanizmi mund të 

shohë e të kuptojë synimet, qëllimet dhe dëshirat në krijimin e tyre. Në 

lidhje me kapacitetin e zemrave të tyre, ata që marrin manifestimin e 

udhëzimit të tij reflektojnë dritën e tij dhe fitojnë afrimitet me të. 

Natyra e vërtetë e gjërave dhe e jetës bëhen të dukshme nëpërmjet asaj 

drite; vetëm nëpërmjet asaj drite ato mund të shihen e të kuptohen. 

Duke përfaqësuar dritat e udhëzimit të Diellit të Parapërjetshëm, 

Kurani i bën të vërtetën dhe realitetin të dukshëm për sytë e zemrës dhe 

të mendjes. Ata të cilët nuk i afrohen dritës së tij mbeten në errësirë, 

sepse vetëm nëpërmjet dritës së tij gjithçka shihet, njihet dhe kuptohet. 

Në shekullin e tanishëm, personaliteti kolektiv i Risale-i Nurit, emri i të 

cilit është Nur, Dritë, ka marrë manifestimin e dritës së Kuranit, diellit 

të përjetshëm të kësaj të vërtete. 

Si një dritëkërkues, Risale-i Nuri u drejtohet atyre, të cilët ashtu si 

lakuriqat e natës nuk dëshirojnë të dalin prej errësirës dhe duke fjetur 

në pakujdesi e kthejnë ditën e tyre në natë dhe nuk kuptojnë më tepër 

dhe më tej se sa shohin sytë e tyre, drejt të vërtetave të besimit; ai 

tregon rrugën e drejtë për të gjithë ata që nuk janë krejtësisht të verbër.  

Ai i godet me topuzin e tij prej drite kokat e mosbesimtarëve duke u 

thënë: “Ose flakini tutje aftësitë arsyetuese dhe bëhuni kafshë, ose i 

përdorni kokat tuaja dhe bëhuni qënie të vërteta humane!” 
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Meqenëse njohja është dritë, ne do të tregojmë shkurtazi një ose dy 

dëshmi se Risale-i Nuri përmban njohje të thellë: 

Së pari: Ne do të kujtonim se meqenëse Risale-i Nuri nuk njohu 

profesor tjetër përveç Kuranit, dhe ai nuk i shërben askujt tjetër përveç 

Kuranit, pranueshmëria e tij është e vetëkuptueshme. Me qëllim që të 

njoftoj vlerën e studentëve të Risale-i Nurit unë do të them vetëm këtë: 

Risale-i Nuri provon dhe shpjegon në mënyrën më bindëse dhe 

kuptueshëm saqë gjithkush duke filluar nga njerëzit më të thjeshtë të 

zakonshëm për tek elita më e arsimuar, mund t‟i kuptojnë çështjet më 

të paqarta, të cilat më parë as dijetarët e fesë nuk ishin në gjendje t‟i 

provonin me qartësi të plotë. Një veçori e tillë pothujse nuk gjendet në 

asnjë vepër tjetër.  

Së dyti është demonstrimi i tij në të gjitha çështjet se ai është një 

koment për disa vërsete të Kuranit dhe për shkreptimat e dritës së tij. 

Së treti është përgjigjja e tij në mënyrë shkencore me prova dhe 

argumente të sigurta ndaj nevojave më të thella të qënieve njerëzore; 

për shembull duke provuar ekzistencën e Zotit xh.sh., jetën e Ahiretit 

dhe shtyllat e tjera të besimit; dhe duke interpretuar dëshminë e 

grimcave të vockëla, të cilat ato i shprehin nëpërmjet gjuhës së 

gjendjes. Ibnu Sina, Farabi dhe Ibn Rushd, filozofët më të shquar 

islamë demonstruan dëshminë që japin të gjitha qëniet në këto çështje, 

por Risale-i Nuri i provon këto të vërteta nëpërmjet gjuhëve të 

grimcave të vockëla dhe farërave të bimëve.  

Në qoftë se filozofëve do t‟iu ishte treguar fuqia shkencore e 

Risale-i Nurit, padyshim ata do ta kishin pranuar atë me përulësi si 

mësuesin e tyre. 

Së katërti është mësimdhënia e tij në një kohë të shkurtër në 

formën e njohjes dhe ekstrakteve të ngjeshura e të thukëta që 

normalisht do të fitoheshin vetëm pas disa vitesh studimi. 

Së pesti është qënia e tij një mjet për fitimin e kënaqësisë Hyjnore, 

qëllimi kryesor i njohjes, dhe në asnjë mënyrë për shfrytëzimin e asaj 

njohjeje për qëllimet e kësaj bote; përfaqësimi i tij detyrën më të lartë, 

atë të shërbimit ndaj humanizmit. 
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Së gjashti: Duke qenë fruti i mendimit të fuqishëm të shenjtë rreth 

çështjeve të besimit, Risale-i Nuri interpreton gjuhën e të gjitha 

krijesave të shprehura nëpërmjet gjuhëve të gjendjeve të qënieve të 

tyre. Gjithashtu ai i shfaq të vërtetat e besimit tek shkallët e „Njohjes së 

sigurisë‟, „Shikimit të sigurisë‟ dhe „Sigurisë absolute‟. 

Së shtati për sa ka të bëjë me parimet e tyre, përfshirja e të gjitha 

shkencave nga Risale-i Nuri. Ai është si një sixhade e thurur nga fijet e 

njohjes. Ai është një koleksion i thënieve të ngjeshura që kurrë nuk 

janë shprehur më parë nga ndonjë dijetar, të cilat demonstrojnë njohjen 

e tij për të gjitha shkencat. Këtu ne japim shumë pak nëpërmjet 

shembullit, dhe i rekomandojmë ata që dëshirojnë të fitojnë një ide më 

të mirë për çfarë përmban Risale-i Nuri si një tërësi, që t‟i referohen 

atij oqeani njohjeje. 

1. Ai i Cili krijoi syrin e një mushkonje, krijoi edhe diellin. 

2. Ai i Cili vendosi në rregull sistemin tretës të një fluture, rregulloi 

edhe sistemin diellor. 

3. Fuqia e mjaftueshme për të krijuar tërësinë e universit, është e 

domosdoshme për të krijuar një grimcë të vetme. Sepse çdo shkronjë e 

librit të madh të universit, dhe veçanërisht shkronjat e tij të gjalla, ka 

një fytyrë dhe një sy që i shikon të gjitha fjalitë. 

4. Natyra është një presë tipografike, ajo nuk është tipografi. Ajo 

është një qëndisje, nuk është qëndistari. Ajo është një model, jo burimi; 

është një sistem i rregulluar dhe jo rregullatori. Ajo është një ligj, dhe 

nuk ka fuqi. Është një koleksion ligjesh që burojnë nga vullneti, dhe ajo 

nuk ka realitet të jashtëm. 

5. Ashtu si ligjet e fiksuara, të qëndrueshme natyrale, shpirti vjen 

nga bota e Urdhrit Hyjnor dhe nga Atributi i vullnetit. Fuqia Hyjnore i 

veshi atij një ekzistencë të pajisur me shqise, dhe e bëri një aftësi të 

hollë të brendshme guaskën e atij margaritari. 

Risale-i Nuri përmban mijëra thënie të ngjeshura si këto.  

I Qëndrueshmi i Vetëm, Ai është i Qëndrueshmi i Vetëm. 

Mustafa Hilmi, një student në universitetin e Nurit. 
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Vëllezërit e mi të dashur e besnikë! 

Nga letra juaj ne shquam -dalluam- një rreze prej diellit të islamit; 

ne kuptuam se Risale-i Nuri, i cili është shfaqur për të riparuar dëmin 

që i është shkaktuar islamit për qindra vite nga idetë agresive të 

mosbesimtarëve, tani po përhapet midis të rinjve. Dashuruesit e së 

vërtetës, duke udhëtuar në rrugën drejt jetës së përjetshme, janë duke i 

braktisur fjalët boshe të fantazisë për të asgjësuar së bashku me Risale-i 

Nurin farërat e mosbesimit. Letrat tuaja na nxitën për të bërë përpjekje 

më të mëdhaja. Risale-i Nuri, ky koment Kurani, na tregon neve se do 

të ishte marrëzia më e skajshme në këtë kohë të mbetesh në çudhëzim 

dhe të mos luftosh kundra mosbesimit. Detyra më e ngutshme tani, kur 

komunizmi, anarkia dhe masonëria janë duke fituar fuqi, është t‟i 

shërbejmë Risale-i Nurit dhe t‟ua japim atë atyre që e kërkojnë, me 

qëllim që të fitojmë kënaqësinë Hyjnore. Madje edhe sulmet më ta 

ashpra të atyre që duan të na bëjnë ne të heqim dorë nga kjo detyra jonë 

më e rëndësishmja, më e vlefshmja dhe më e domosdoshmja, vetëm do 

ta ndiznin edhe më shumë entuziazmin tonë. Risale-i Nuri na mëson ne 

me provat sa vijon: 

Kjo botë është një bujtinë. Ata të cilët kërkojnë jetën e përhershme 

janë të kënaqur deri në shkallën që ata punojnë me zell në detyrat e tyre 

në bujtinë. Kjo do të thotë se detyra jonë kryesore është të veprojmë 

për të ndihmuar ndjekësit e fesë të cilët duan të jenë të shpëtuar nga 

moçali, zemrat e djegura të të cilëve janë mbytur në errësirë. Dhe duke 

filluar me vetveten tonë, të veprojmë si lajmëtarët e Risale-i Nurit. 

Është shumë e rëndësishme që në mënyrë të vazhdueshme, të 

vëmendshme dhe reflektive të lexojmë Risale-i Nurin, t‟i pajisim 

vetvetet tona me të vërtetat e Kuranit dhe të besimit që ai i përmban, 

dhe në këtë mënyrë të fitojmë një njohje të plotë prej tij sa më shpejtë 

të jetë e mundur. Gjithësecili që e merr këtë mirësi të lartë bëhet shumë 

i dobishëm për veten e tij, për kombin dhe vendin. Ai mund të bëhet i 

aftë që t‟u shërbejë vendit të tij, kombit, rinisë dhe botës islame. Ne 

kërkojmë duatë kyesisht të Ustadhit tonë Bediuzzamanit dhe duatë 

tuaja që jeni të denjë për të qenë studentët e tij të vërtetë e të sinqertë, 

me qëllim që ne të mund të kërkojmë, të gjejmë dhe të sigurojmë librat 

e Risale-i Nurit, t‟i lexojmë ato me vëmendje në mënyrë reflektive, dhe 

me qëllim të sinqertë, dhe të shpejtojmë për t‟i shërbyer Kuranit dhe 

besimit në këtë rrugë. Dëshmitë për pranueshmërinë e Risale-i Nurit 
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janë të shumta; natyrisht do të duhej që të gjithë vëllezërit e drejtë 

besimtarë të ndihmojnë në shërbimin e tij.  

Gjithashtu, meqenëse Risale-i Nuri mban karakteristika që e 

shikojnë këtë shekull në mënyrë të veçantë; dhe meqenëse ai është 

duartrokitur prej mijëra dijetarëve; dhe meqenëse kampioni ustadh 

Bediuzzamani veproi si lajmëtari i Kuranit, dhe në mënyrë të 

pakrahasueshme, me ndershmëri dhe me parime të shëndosha e të 

vërteta i kushtoi jetën e tij islamit dhe besimit, duke kërkuar vetëm 

kënaqësinë e Zotit dhe duke iu shmangur të gjitha dobive të kësaj bote; 

dhe meqenëse studentët e Risale-i Nurit gjithashtu i shërbyen besimit 

dhe islamit sipas parimeve të Sunitëve me të gjitha jetët dhe fuqinë e 

tyre dhe nuk kërkuan asnjë lloj prej interesave vetjake; dhe meqenëse 

qindra mijërat prej studentëve të tij e kanë provuar këtë fakt pavarësisht 

të gjithë persekutimit dhe kërcënimeve; dhe meqenëse të gjithë ata janë 

stërvitur e trajnuar për t‟u përgjigjur me logjikë e korrekt të gjitha ideve 

të filozofisë së tanishme; dhe meqenëse Kurani u përgjigjet të gjitha 

nevojave tona, dhe përfshin në mënyrë të qartë të gjitha të vërtetat e 

domosdoshme për ne, dhe meqenëse Kurani është dhurata më e 

çmueshme e Zotit të Gjithëfuqishëm, Drita dhe Mëshira e Tij; do të 

ishte adhurim i vërtetë dhe burim kënaqësie ta lexosh Risale-i Nurin 

me vëmendje, vazhdimisht dhe në mënyrë reflektive, meqenëse ai na 

mëson ne rreth atij thesari të Mëshirës Hyjnore dhe burimit të së 

vërtetës në një mënyrë që do të mund ta kuptonte gjithkush. Ai është 

panaceja -bari- më i efektshëm dhe ilaçi për ne të rinjtë, i cili na jep 

neve kënaqësinë e vërtetë dhe është shpëtimtar. Të mos e përqafosh 

Risale-i Nurin me të gjithë fuqinë tonë përballë të gjitha këtyre fakteve 

të vërtetuara, dhe të mos e studiosh atë në tërësinë e tij, kjo do të mund 

të ishte vetëm se rezultati i apatisë së pakujdeshme. 

Çdo kërkues i vërtetë i së vërtetës duhet t‟i kushtojë vëmendje 

mësimeve të Risale-i Nurit. Dhe çdo njeri i ndriçuar që e ndjek atë 

duhet ta arrijë lumturinë e vërtetë dhe duhet të kuptojë natyrën e vërtetë 

të gjërave. Ne studentët e Risale-i Nurit në Ankara pajtohemi 

unanimisht me këtë. 

Duke buruar nga drita e Kuranit që tregon thesarin e jetës së 

amshuar, zëri i kulluar dhe i pastër i Risale-i Nurit do të dëgjohet një 

ditë në të gjithë botën. 
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Sipas një hadithi të profetit Muhammed a.s.m., “Për sa kohë që nuk 

do të bien pre e dëshirave të kësaj dynjaje, dijetarët islamë janë 

trashëgimtarët e vërtetë të profetëve”, ne e dimë se Risale-i Nuri është 

trashëgimtari i vërtetë i profetit Muhammed a.s.m.. Personaliteti i tij 

kolektiv ndjek parimet e trashëgimisë së vërtetë. Idiotët e verbër, të 

shurdhër dhe të pashpirt të cilët e kundërshtojnë atë, do të jenë të 

poshtëruar. Me kuptimin e lartë, Risale-i Nuri do të ketë si studentët e 

tij të gjithë filozofët dhe dijetarët dhe të gjithë njerëzit e mendjeve të 

shëndosha dhe të zemrave të pastërta. Kjo nuk do të jetë e largët, në 

dashtë Zoti; ajo do të ndodhë shpejt. 

Ashtu siç kanë thënë shumë prej atyre dijetarëve, bota është në prag 

të një formimi të ri; ajo po kërkon dritë. Duke aluduar për këtë, poeti 

Mehmet Akif shkroi: 

“Dërgoje tani atë dritë, o Zot, periudha të gjata kanë kaluar;  

Ky komb i shkurajuar kërkon horizontet e agimit”. 

Studentët e Risale-i Nurit 

në universitetin e Ankarasë 

* * * 

 

O profesori ynë i dhembshur, i bekuar dhe i dashur!  

Nëpërmjet duave dhe bekimeve të tua, sa më shumë ta lexojmë 

Risale-i Nurin me vëmendje dhe mendim, aq më shumë ne kuptojmë se 

ai është vepër sublime që zgjidh dhe zbulon enigmën e universit, dhe se 

ai është një udhëzues i lartë për të tashmen dhe për të ardhmen. Po, 

gjithkush me mend që e lexon atë, kupton se ai do ta ndriçojë 

humanizmin edhe në këtë shekull edhe në tjetrin, dhe do ta shpëtojë atë 

nga errësira e mendimit të çudhëzuar. 

Risale-i Nuri u shkrua për të plotësuar nevojat e botës së islamit 

dhe të gjithë njerëzimit. Sot, njerëzimi po shapërtohet në një fatkeqësi 

të paparë, dhe nuk ka asgjë që do ta shpëtonte atë përveç përqafimit të 

Risale-i Nurit dhe studimit me vëmendje dhe në mënyrë reflektive të 

pjesëve të tij të ndryshme, me çfarëdo çmimi që ta merrte atë. 

Gjithkush që e lexon atë e pranon këtë fakt. Në qoftë se do të kishim 
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fuqi ne do ta ngjisnim tek një vend duke shikuar universin dhe do ta 

shpallnim  këtë për të gjithë botën. Por meqenëse ne nuk mund ta 

bëjmë këtë, dhe meqenëse deri në një shkallë nëpërmjet bekimeve të 

profesorit ne e kemi kuptuar vlerën universale të Risale-i Nurit, ne do 

të vazhdojmë ta lexojmë atë burim të shkëlqyer njohjeje dhe plotësimi, 

ditën dhe natën, në çdo rast dhe nuk do ta çojmë kot asnjë moment të 

kohës sonë; ne do të punojmë vazhdimisht me të. Por kjo përsëri do të 

jetë në sajë të lutjeve dhe bekimeve të profesorit tonë. 

Për më tepër, është e qartë se gjithkush, madje edhe dijetari më i 

shquar, mund të jetë studenti i Risale-i Nurit... të gjithë kanë nevojë që 

ta lexojnë atë. Në qoftë se i mposhtur nga egoizmi, ndonjë dështon për 

ta bërë këtë, atëherë ai do të ishte krejtësisht i humbur. 

Sa për ne, përballë kësaj të vërtete sublime që e perceptojmë, ne 

nuk jemi në gjendje të shprehim mirënjohjen tonë për shpëtimtarin e 

njerëzimit dhe për nëpunësin Hyjnor duke mbuluar miliona prej 

qënieve njerëzore.  

Por përsëri, nëpërmjet duave dhe bekimeve të tua, ne kemi kuptuar 

se ne jemi të pamundur që të shlyejmë -kthejmë- as sasinë që ne 

përfitojmë prej një rreshti të vetëm të kësaj vepre të mahnitshme, e cila 

është një mrekulli e Kuranit Kerim. Prandaj ne vetëm i kërkojmë Zotit 

të Gjithëfuqishëm sa vijon: 

“O Zot! Ruaje profesorin tonë të dashur e të dhembshur prej 

dredhive të armiqve të tij tiranikë, sepse nëpërmjet veprës së tij të 

pashoqe, ai na ka shpëtuar neve prej burgimit të përjetshëm dhe na ka 

dhënë çelësin për një thesar të të vërtetave që mund të fitojë për ne 

lumturinë në një botë të përjetshme. Gjithmonë jepi atij sukses në 

shërbimin e tij ndaj Kuranit dhe besimit, dhe dhuroji atij shëndet të 

mirë, mirëqënie dhe jetë të gjatë!” 

Profesor i dashur! Ne, një numër i të rinjve në universitet që kemi 

marrë mirësinë më të lartë të studimit me vëmendje dhe në mënyrë 

reflektive të Risale-i Nurit, besojmë jo thjesht me hamendje dhe as 

thjesht duke pasur një qëllim të mirë, por si rezultat i një studimi dhe 

hetimi të thellë, dhe me siguri të patundur të bazuar në njohje, se 

Bediuzzamani do të ketë sukses për ta çliruar faqen e tokës nga pafesia 

dhe ateizmi, i cili në këtë kohë i ka dhënë shkas mizorisë së tmerrshme 

që nuk është shikuar kurrë më parë. Kjo bindje e jona nuk është thjesht 
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çiltëri -mendjetrashësi- apo hamendje, por bazohet mbi dëshmi të 

arsyeshme dhe mbi shqyrtim të imët. Madje edhe ata të cilët e 

kundërshtuan atë, do ta pranojnë këtë fakt me të gjithë zemrat e tyre. 

Me dhembshuri vazhdo të bësh dua për ne që të mund t‟ia 

kushtojmë vetet tona shërbimit të Kuranit dhe të besimit, dhe studimit 

të Risale-i Nurit dhe kurrë të mos e harxhojmë kot asnjë moment të 

kohës sonë, dhe që ta shkruajmë atë, dhe të fitojmë sinqeritet të plotë. 

Në emrin e të gjithë studentëve të Risale-i Nurit 

Në universitetin e Stambollit 

Muhsini 

* * * 

 

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti! 

Dhe prej Tij ne kërkojmë ndihmë. 

[Një parathënie për biografinë e Bediuzzamanit, e shkruar nga një 

dijetar i shquar që jeton në Medine El Munavvera] 

 

Në parathënien që shkrova rreth Ikbalit të madh, unë thashë: Ndërsa 

duke lexuar rreth jetëve të njerëzve të mëdhenj, rreth kujtesave të larta 

të tyre dhe rreth historive të tyre, njeriu ndjen se ka hyrë në një botë 

tjetër. Zemra e njeriut digjet nga zjarri i pastër i dashurisë dhe 

mbulohet me vërshim Hyjnor. 

Ndonjëherë historia na tregon disa njerëz aq të mëdhenj saqë të 

tjerët duken të vegjël në krahasim.  

Kur kujton të mëdhenjtë që kanë nderuar historinë,  

shpirti ngjitet tek botërat e gjëra nga toka;  

Ai përmbytet me një mijë erëra -parfume-  

nga trëndafilishtja e parajsës së të shkuarës. 
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Kjo e vërtetë e thellë më mposht mua me të gjithë madhështinë e 

saj ndërsa unë po shkruaj këtë parathënie. Sepse vepra që unë po 

paraqes për lexuesit tonë të nderuar me të gjithë sinqeritetin dhe 

dëshirën e mirë, i përket pushtuesit të zemrave, Bediuzzaman Said 

Nursit çdo fazë e jetës së gjatë e të frytshme afërsisht një shekull 

dëshmon mijëra çudira; dhe i përket koleksionit të Risale-i Nurit, i cili 

përbëhet nga njëqind e tridhjetë pjesë; u përket studentëve të Risale-i 

Nurit, sjelljet dhe virtytet e bukura të tyre, sinqeriteti dhe vullneti i 

mirë, besimi dhe njohja japin shembuj të denjë jo vetëm për një grup të 

matur në një vend, por për të gjithë botën e humanizmit. 

Parathënia për një libër thuhet për të përmbledhur veprën, por si do 

të ishte e mundur që përmbajtjet e këtij libri madhështor, çdo çështje e 

të cilit është shumë e thellë dhe gjithëpërfshirëse, të përfshiheshin në 

një vepër të vetme të pavarur, të përfshiheshin në pak faqe të 

parathënies?  

Unë kurrë nuk kam ndier në veten time kur kam shkruar ndonjë gjë, 

qoftë poezi apo prozë, të jem kaq i çoroditur dhe i hutuar. 

Kështu, ata që do ta lexojnë këtë vepër me kënaqësi të vërtetë, me 

lumturi Hyjnore dhe me stimulim gazmor, do të habiteshin kur të 

shihnin se qysh nga fëmijëria e tij Bediuzzamani ishte një dijetar i 

shquar, edukimi i të cilit ishte i jashtëzakonshëm dhe i cili gjatë gjithë 

jetës së tij ka qenë marrësi i manifestimeve Hyjnore. 

Duke e studiuar këtë qënie të lartë humane me detajet më të holla, 

si dhe veprat dhe studentët e tij, dhe duke jetuar në atë botë drite me 

shpirtin tim, me mendjen dhe me shqisat, unë mësova nëpërmjet disa 

rreshtave të një poeti të hershëm arab i cili shprehu një të vërtetë më të 

thellë: 

“Nuk është e vështirë për Zotin e Gjithëfuqishëm që të grumbullojë 

tek një njeri të gjithë botën”. 

* * * 

 

Në çdo ditë shtohen numrat e atyre të cilët, duke marrë inspirim të 

ndritshëm nga lartësia e qëllimit dhe shkakut të tij, dhe nga madhështia 

e besimit të tij, po tërhiqen për tek ky pol shpirtëror. Ky fakt i 

habitshëm nga njëra anë i zemëron mohuesit, dhe nga ana tjetër i gëzon 
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besimtarët. Shikoje se si një muxhahid i madh e përshkroi këtë 

fenomen Hyjnor, që është si një lidhëse -nyje bashkuese- në zemrat e 

besimtarëve, me një stil të pakrahasueshëm që i adresohet zemrës: 

“Në këtë kohë të errët kur ndyrësia përmbytëse e imoralitetit 

kërcënon të vërsulet e të bie në çdo drejtim dhe të rrëmbejë çdo virtyt 

që ekziston, unë gjej ngjushëllim duke parë se vërshimi i tij, 

domethënë, Nuri -mirësia- e Bediuzzamanit kalon nga zemra në zemër 

si një sekret, duke u zmadhuar në përmasa të papërballueshme... Netët 

tona në të vërtetë janë bërë të errëta, por ora më e errët është tregues 

për agimin e ardhshëm”.  

Po, gjithkush, që është në çdo pjesë të vendit shikon efektet e 

ndritshme të kësaj drite të papërballueshme duke u përhapur nga zemra 

në zemër, pyet me habi: 

“Kush është ky person fama e të cilit është përhapur në çdo anë të 

vendit? Çfarë lloj njeriu është ai? Çfarë ka shkruar ai? Cili është 

konceptimi i tij? A ka themeluar ai ndonjë tarikat Sufi, apo ndonjë 

xhemat fetar, ose ndonjë organizatë politike?” 

Për më tepër, ka pasë hetime të shumta të nxitura nga qeveria dhe 

nga sistemi i drejtësisë dhe janë zhvilluar procese gjyqsorë të zgjatura e 

të shtyra nëpër gjykata; por të gjitha këto kanë dalë me përfundimin se 

ky manifestim Hyjnor përbëhet vetëm nga një „lëvizje besimi‟ i 

vendosur në zemrat e njerëzve. Drejtësia Hyjnore është shfaqur në këtë 

mënyrë; Bediuzzaman Said Nursit dhe veprave të tij u është dhënë 

zyrtarisht pafajësia.  

Dhe tani ligjet Hyjnore të pandryshuara përjetësisht, që shpirti do të 

mbisundojë gjithmonë mbi lëndën, e vërteta mbi gënjeshtrën, drita mbi 

errësirën dhe besimi mbi mohimin, janë shfaqur si dielli. 

Thuhet se kriteri më i vërtetë për të vlerësuar natyrën, integritetin, 

vërtetësinë dhe sinqeritetin e një reformatori të çdo lloji, janë 

ndryshimet në jetën e tij personale, sociale dhe shpirtërore që nga dita 

që ai njoftoi në fillim çështjen e tij dhe deri tek dita që ai arriti fitoren. 

Për shembull, në ditët e hershme të misionit të tij, ai është modest, 

bujar, vetësakrifikues, dhe i përulur; ai është krejtësisht i drejtë dhe i 

ndershëm, i dalluar nga shembulli i tij i virtytit dhe i moralshmërisë.  
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Por si është kur ai triumfon në xhihadin e tij dhe është i dashur dhe 

i mirëpritur nga gjithkush; a është ai akoma model i përkorë? Ose, si 

shumë njerëz të ashtuquajtur të mëdhenj, të dehur me fitore, a bëhet ai 

arrogant dhe mendjemadh? 

Kjo është pasqyra më e qartë për të shfaqur natyrën e vërtetë dhe 

karakterin e çdo njeriu me një çështje të madhe ose të vogël. 

Gjatë historisë, shembujt më të ndritshëm të atyre që kanë fituar 

këtë sprovë të tmerrshme janë dhënë së pari nga profetët, dhe 

veçanërisht nga prijësi i profetëve, pastaj nga sahabët e tij dhe tabiinët -

gjenerata vijuese e sahabëve- dhe pastaj nga njerëzit e mëdhenj të cilët 

e kanë ndjekur rrugën e tij. 

* * * 

 

Me elokuencën e tij të mrekullueshme, profeti tregoi me thënien e 

tij: “Dijetarët janë trashëgimtarët e profetëve”; domethënë nuk është 

gjë e lehtë të jesh një dijetar i fesë. Sepse meqenëse ata janë 

trashëgimtarët e profetëve, ata duhet të kapen me besnikëri pas rrugës 

së profetëve në çështjet e së vërtetës dhe për përhapjen e saj -edhe sikur 

të kalojnë mbi male shkëmborë, nëpër shkretëtira, moçalishte, 

gurishtore apo në humnera; ose edhe më keq, edhe sikur të vuajnë 

arrest, gjyqe, burgosje, syrgjynosje, izolim, helmin dhe trekëkmbësh; 

dhe çfarëdo lloj formash të paimagjinueshme persekutimi, shtypjeje 

dhe torturimi. 

Bediuzzamani ishte një person i tillë; gjatë gjithë jetës së tij eci në 

atë rrugë të pashtruar, dhe përafërsisht një gjysëm shekulli ai ndoqi atë 

xhihad të shenjtë duke kapërcyer si vetëtima pengesa të panumërta që e 

konfrontonin, dhe duke provuar nëpërmjet të vepruarit se ai ishte një 

dijetar i cili ishte trashëgimtar i profetëve.  

Prej të gjitha virtyteve të tij të shumta shkencore, morale dhe 

letrare, ajo që më robëroi mua më shumë ishte besimi i tij; ai ishte më i 

fortë se malet, më i thellë se oqeani, dhe më i gjërë se qiejt. O Zot, 

çfarë besimi i lartë! Çfarë durimi i pashtershëm dhe i vazhdueshëm! 

Çfarë vullneti i çeliktë!  
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Koka e tij qe e papërkulur, zëri i tij i paulur dhe fryma e tij e 

pazënë, pavarësisht të gjithë asaj shtypjeje, represioni, torturimi dhe 

dënimi, të cilat e bëjnë njeriun t‟i shkojnë mornica.  

Në kohën që unë shkrova poemën e quajtur „Muxhahid’ me 

inspirim të zjarrtë që e mora nga poezia e Ikbalit të madh, disa lexues 

sugjeruan se rreshtat vijues shkuan shumë larg në teprinë e tyre 

poetike. 

Por ai që e lexon kryeveprën për të cilën unë po shkruaj këtë 

parathënie, do të kuptonte se disa prej shërbëtorëve të Zotit të 

Gjithëfuqishëm do të mund të bënin çdo gjë dhe gjithçka në qoftë se 

besimi i tyre do të arrinte pikën e plotësimit! 

Në qoftë se vendosmëria hyn në një zemër besimtare,  

Dhe në qoftë se një person arrin pikën fundore të besimit,  

Vdekja më e përgjakur nuk do ta pengonte atë,  

Lava e shkrirë e vullkanit nuk do ta ndalonte atë, 

Inspirimi prej Zotit të tij i forcon vendosmërinë, 

Në çdo natë profeti i shfaqet atij në ëndërr, 

Drita është Mihrabi i vazhdueshëm i zemrës së tij besimtare; 

Drita e kësaj dynjaje nuk mund ta ndriçojë horizontin e tij. 

As fërfëlliza, as stuhia, dhe as dhimbja nuk e ngatërrojnë atë, nuk e 

trullosin; 

Të gjithë jetën e tij ai e kalon në hijen e freskët të verës. 

Ndërsa është akoma këtu, ai sheh botërat e Parajsës, 

Ashtu si një vargmal i palëkundur nën goditjet shkatërrimtare,  

Edhe në qoftë se shkëmbinjtë e lartë do ta shtypnin, 

Hëna të perëndonte, dielli të shuhej, yjet të errësoheshin 

Dhe qiejt të binin -përsëri ai nuk do të hiqte dorë prej rrugës së tij,  
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Drita e besimit në shpirtin e tij nuk dridhet kurrë. 

Sa i shenjtë besimi i tij, duke zier në zemrën e tij! 

Një zë duke i thirrur gjithmonë ndërgjegjjes së tij: 

Udhëtar nxito! 

Agimi po vjen papritmas, mos u vono! 

Kape pishtarin, dritën! 

Vijëzoje errësirën me breza drite dhe me ngjyrë okër! 

Ngjitu tek yjet, ngrihu për tek botërat e larta! 

Një dorë është shtrirë poshtë nga parajsa për të shpëtuar 

njerëzimin. 

 

Këto rreshta sikur të ishin shkruar për Bediuzzamanin, heroin e 

besimit dhe muxhahidin më të lartë. Sepse këto janë cilësitë e tij.  

Shiko se çfarë u premton Allahu i Gjithëfuqishëm muxhahidëve në 

këtë vërset: 

“E sa për ata të cilët përpiqen fort tek ne (për çështjen Tonë), Ne 
sigurisht që do t’i udhëheqim ata drejt udhëve tona; dhe vërtet që Allahu 
është me ata të cilët veprojnë drejt”.

1
 Domethënë me ata muxhahidë të 

cilët e adhurojnë Allahun sikur ta shihnin atë. 

Kështu, Zoti i Gjithëfuqishëm premton se do t‟i tregojë rrugët e së 

vërtetës dhe të udhëzimit për ata që luftojnë me sa kanë mundësi për 

hir të Kuranit dhe të besimit, duke hequr dorë prej dynjasë dhe 

vetveteve të tyre. 

Allahu i Gjithëfuqishëm nuk e thyen kurrë premtimin e Tij; por 

kushtet duhet të plotësohen me qëllim që premtimi i madh të 

përmbushet. 

                                                 
1
 Kuran, 29:69 
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Vërseti ndriçon për ne se si ne duhet ta kuptojmë karakterin e 

ustadhit dhe personalitetin e tij; në dritën e tij vezulluese ne mund të 

perceptojmë pikat më të bukura e më të holla. Sepse një person i cili 

merr mbrojtjen e Zotit të Gjithëfuqishëm nuk ndjen më gjëra të tilla si 

frikën, ankthin, dëshpërimin, hidhërimin, mërzitjen etj... çfarë resh 

mund t‟i errësojnë qiejt e një zemre të ndriçuar me dritën e Zotit? Çfarë 

shpresash e dëshirash kalimtare, çfarë favoresh e mirësish të mjera, 

çfarë qëllimesh dhe ambiciesh vulgare do të mund t‟i kënaqnin 

shpirtërat e shërbërtorëve të Zotit të cilët arrijnë tek një sens i 

vazhdueshëm i pranisë së Tij? 

Allahu është Miku i tij, Drejtuesi dhe Mbrojtësi;  

Të gjitha shqisat e tij dhe ndjenjat kthehen në dritë duke e kujtuar 

Atë! 

Vazhdimisht duke u ngjitur në vendet e njohjes, 

Çfarë horizontesh zbulon Kurani në shpirtin e tij! 

Ajo i kujton atij bekimin e “A nuk jam Unë Zoti juaj?” 

Qysh nga parapërjetësia dashuruesi është i dehur me atë rrezatim.  

Kështu, Bediuzzamani ishte një person i jashtëzakonshëm i cili 

mori Nur e mirësi në mënyrë aq të çuditshme saqë burgjet u 

transformuan në kopshte trëndafilash, nga ku pamjet e përjetshme të 

mbushura me dritë u hapën për të. Trekëmbëshat ishin predikatore për 

të dhënë udhëzim, prej të cilave ai instruktoi njerëzimin me durim e 

qëndrueshmëri për të ndjekur një qëllim të lartë dhe me kurajo e 

qëndresë. Të gjithë burgjet u bënë „Shkollat e Jusufit’, „Medresetu 

Jusufie’ në të cilat ai hyri si një profesor, hyri në një universitet për të 

dhënë mësim. Sepse të burgosurit ishin studentët e tij të nevojshëm. 

Lumturia e tij më e madhe ishte që për çdo ditë të shpëtonte besimin e 

një grupi njerëzish dhe t‟i transformonte kriminelët në engjëj. 

Padyshim, me vetëdijen e tij të lartë të besimit dhe me sinqeritetin, 

duke lënë prapa tij në botën e dendur të lëndës efektet e praruara të 

kohës dhe të hapësirës, ai u ngjit në shpirtin e tij për tek vendet më të 

ndritshme e të pastërta të botërave jofizike.  
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Shkalla e lartë e përcaktuar nga figurat e mëdhaja të sufizmit -Zoti 

qoftë i kënaqur me ta- si „asgjësim tek Allahu‟ dhe „qëndrueshmëria në 

rrugën e Zotit‟ është të arrish tek ky nder i shenjtë. 

Po, të gjithë besimtarët kanë gjendjet e tyre të veçanta të nderimit, 

përparimit shpirtëror, tërheqjen dhe kredhjen -në mendime- rreth 

Allahut.  

Dhe çdo person mund të marrë vërshimin e kësaj kënaqësie 

Hyjnore në mënyrë të përpjesëtuar me besimin e tij dhe me njohjen, 

takvanë dhe veprat e mira, shkëlqimin dhe shpirtësinë. 

Por muxhahidët e mëdhenj, të quajtur “ata të cilët veprojnë drejt” në 

vërsetin e lartëpërmendur e përjetojnë vazhdimisht këtë gjendje të 

ëmbël bashkimi. Për shkak të kësaj ata nuk e harrojnë Krijuesin e tyre. 

Ashtu si luanët ata e kalojnë jetën e tyre duke luftuar. Në çdo frymë, 

ata përparojnë e avancojnë për tek lartësitë më të mëdhaja. Qëniet e 

tyre të tëra janë shkrirë në kënaqësinë e Zotit të të gjitha botëve, me 

Atributet e Tij të bukurisë, të plotësimit dhe të lavdisë. 

I lutemi Allahut të Gjithëfuqishëm që të na përfshijë neve midis 

asaj klase të të mëdhenjve! Amin!  

* * * 

 

Lart ne përmendëm besimin e jashtëzakonshëm të ustadhit, i cili i 

mbushi armiqtë e tij me frikë të madhe dhe i robëroi ata të cilët e donin. 

Ne tani do të përshkruajmë cilësitë e tij të jashtëzakonshme, moralet 

dhe plotësitë të cilat e mbuluan atë si një kurorë drite. 

Siç dihet, gjithkush posedon cilësi të ndryshme. Personaliteti i 

ustadhit u formua nga cilësitë vijuese:  

 

• Vetëmohimi dhe altruizmi 

Vetëmohimi dhe altruizmi -mungesa e egoizmit- është cilësia më e 

domosdoshme për një njeri me një çështje, dhe veçanërisht për një 

reformator, në qoftë se ai do të ishte i suksesshëm. Sepse njerëzit priren 

ta shqyrtojnë këtë pikë më të rëndësishme me vëmendjen më të madhe. 

Jeta e ustadhit ishte plot shembuj të ndritshëm për altruizmin e tij. 
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Njëherë unë dëgjova dijetarin e madh Alama Shejh el Islam 

Mustafa Sabri të thotë rreth vetëmohimit: “Sot islami ka nevojë për 

muxhahidë të tillë që të jenë të gatshëm t’i sakrifikojnë jetët e tyre jo 

vetëm në këtë botë, por edhe në Ahiret gjithashtu”. 

Unë nuk i kapa plotësisht këto fjalë në atë kohë, dhe i barazova me 

shprehjet misterioze të Sufive në ekztazë, dhe nuk ia përsërita ato 

askujt. 

Pastaj duke lexuar të njëjtën gjë midis shkrimeve të Bediuzzamanit, 

unë kuptova se kjo ishte masa e vetëmohimit të personit të lartësuar. A 

do t‟i braktiste vallë Krijuesi ynë Gjithëbujar dhe Mëshirëplotë 

muxhahidët të cilët janë të lumtur ta praktikojnë një vetëmohim të tillë 

të hidhur për islamin? A do t‟i përshtatej Atij që t‟i privonte shërbëtorë 

të tillë të devotshëm prej bujarisë dhe mirëbërësisë së Tij, dhe prej 

mirësisë dhe mëshirës? 

Bediuzzamani ishte shembulli më i ndritur i këtij manifestimi. Ai 

mbeti beqar gjatë gjithë jetës së tij, duke i braktisur krejtësisht të gjitha 

kënaqësitë e ligjshme të kësaj botë. Ai nuk gjeti as kohë dhe as rast për 

të gjetur një shtëpi dhe për të drejtuar një jetë të lumtur familjare. Por 

Allahu i Gjithëfuqishëm dhuroi bekime të tilla mbi të, saqë penat 

kalimtare janë të paafta që ta përshkruajnë madhështinë e tyre. 

A është kryetari i ndonjë familjeje sot aq i lumtur sa Bediuzzamani? 

A gjendet ndonjë baba që ka miliona fëmijë? Dhe çfarë fëmijësh! A 

gjendet ndonjë ustadh a profesor që të ketë ngritur kaq shumë studentë? 

Me lejen Hyjnore, kjo lidhje e shenjtë shpirtërore do të vazhdojë aq 

gjatë sa të ekzistojë bota dhe do të derdhet në përjetësi, një rrjedhë 

drite. Sepse kjo çështje Hyjnore është kristalizuar nga oqeani prej drite 

i Kuranit; ajo është lindur prej Kuranit dhe do të ekzistojë së bashku 

me të. 

 

• Dhembshuria dhe mirësia e tij.  

Profesori ynë i madh e zbuloi të vërtetën edhe në fëmijërinë e tij. 

Duke u tërhequr nëpër shpella për të dëgjuar vajtimet e zemrës së tij 

dhe për të pasur lidhje me shpirtin e tij, ai arriti njohjen rreth Zotit dhe 
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gëzimin e ndijimit të pranisë së Tij nëpërmjet adhurimit, shqyrtimit dhe 

reflektimit. 

Por në atë kohë të tmerrshme kur valët e zeza të mosbesimit dhe të 

ateizmit po kërcënonin të përpinin botën islame po ashtu dhe vendin 

tonë, ai u hodh në arenën e xhihadit si një luan duke dalë prej strofullës 

së tij ose si një shpërthim vullkani. Ai sakrifikoi çdo lloj qetësie e 

rehatie për këtë çështje të shenjtë. Për shkak të kësaj, qysh prej asaj dite 

të gjitha fjalët e tij ishin si llava, të gjitha idetë e tij si shkëmbinj të 

shkrirë. Ato ndriçuan zemrat tek të cilat ranë, duke u shkaktuar 

emocioneve dhe ideve të shpërthejnë në flakë. 

Profesori ynë i madh i ngjason Imam Gazalit në atë që ai iu rikthye 

udhëzimit të të tjerëve dhe jetës së shoqërisë pas një periudhe të një 

tërheqje dhe izolimi të plotë, duke ndërmarrë faza të ngjashme 

domethënëse. 

Kjo sugjeron se Allahu i Gjithëfuqishëm i vendos detyrat e 

udhëzimit dhe të ndriçimit mbi udhëzuesit e mëdhenj kur ata të kenë 

marrë një periudhë pastrimi e trajnimi në veçim. Aq shpejt sa 

frymëmarrjet, tani më të pastër se sa uji i distiluar, që lënë kraharorët e 

tyre dhe reflektohen në zemrat e njerëzve, efekti i tyre është diçka 

krejtësisht tjetër. 

 Fitoret e Al Gazalit triumfuan para nëntëqind vitesh në fushën e 

virtytit dhe të moralit, Bediuzzamani fitoi në këtë shekull në arenën e 

besimit dhe të sinqeritetit. 

Po, ishte mirësia dhe dhembshuria e tij e pashoqe që e shtynë 

profesorin tonë të luftonte në këtë xhihad të madh. Le ta dëgjojmë se si 

e përshkruan ai atë: 

“Ata më pyesnin: Përse ti nuk e sulmon këtë apo atë?  Kështu unë u 

them atyre: Unë nuk isha i vetëdijshëm për të. Ndodhet një flakërimë e 

madhe para meje, flakët e së cilës janë duke prekur qiejt. Fëmijët e mi 

janë duke u djegur në të. Edhe besimi im ka marrë flakë gjithashtu, dhe 

është duke u djegur. Unë jam duke vrapuar të shuaj zjarrin dhe të 

shpëtoj besimin tim. Në qoftë se dikush dëshiron që të më mbajë mua 

në rrugë apo unë të udhëtoja tek ai, çfarë rëndësie do të kishte? Çfarë 

rëndësie do të kishte një ngjarje e tillë e pjesshme përballë asaj 

flakërime? Oh mendje të ngushta! Shikime të ngushta! 
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• Vetëmjaftueshmëria e tij dhe pavarësia. 

Mijëra shembujt e vetëmjaftueshmërisë dhe të pavarësisë së 

ustadhit të cilat ai i dha gjatë gjithë jetës së tij për çdo nivel të 

shoqërisë, janë të mirënjohura për gjithësecilin. Ai adoptoi si rrugën e 

tij mbështetjen tek Thesari i pashtershëm i Zotit të të gjitha botëve, 

edhe fizikisht edhe shpirtërisht, dhe ishte krejtësisht i vetëmjaftueshëm 

përballë të gjitha gjërave përveç Zotit. Kjo nuk ishte thjesht një zakon. 

Ai gjithmonë vazhdoi në këtë situatë sido që të ishte kostoja. 

Duke e parë me interesim, kjo rrugë nuk ka mbetur e kufizuar për 

veten e tij; ai e kaloi atë edhe tek studentët e tij si një ideal i shenjtë. 

Njeriu nuk mund t‟i shmanget veçse ta duartrokasë këtë 

vetëmjaftueshmëri të studentëve të Risale-i Nurit, të cilët kanë nderin e 

qënies së tyre të zhytur në oqeanin e Risale-i Nurit. 

Shikoje se si në letrën e dytë në kryeveprën e tij Mektubat, ustadhi 

e shpjegon këtë pikë të rëndësishme në gjashtë aspekte me të gjithë 

fisnikërinë e besimit dhe me vetëdijen e njohjes: 

“Së pari: Njerëzit e çudhëzimit i akuzojnë dijetarët fetarë se po e 

bëjnë dijen e tyre si mjet jetese. Ata i sulmojnë në mënyrë të 

pandershme, duke thënë: Ata po i bëjnë dijen dhe fenë mjete jetese për 

veten e tyre. Është e domosdoshme ta tregojmë këtë të vërtetë 

nëpërmjet veprimit. 

E Dyta: Ne jemi ngarkuar të ndjekim profetët në përhapjen e së 

vërtetës. Në Kuranin e gjithurtë, ata që e bëjnë këtë, thonë: “Shpërblimi 
im është vetëm prej Allahut”2

 dhe shfaqin pavarësi. 

Triumfet Hyjnore që i manifeston Risale-i Nuri, që të gjitha janë 

rezultate dhe shembuj të çuditshëm të qëndresës heroike të ustadhit 

duke u kapur pas kësaj rruge të profetëve. 

Në sajë të kësaj, ai ruajti dinjitetin e dijes sikur ajo të ishte një 

shpatë shumë e vyer. 

Atëherë si mundej një person të mos ishte pushtues i zemrave, i cili, 

ndryshe nga çdokush tjetër, nuk kishte as lidhjen më të vogël me 

                                                 
2
 Kuran, 10:72 etj 
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rrogat, rangjet, pasurinë dhe me shumë dobi të tjera personale e 

materiale? Dhe si do të mund të mos mbusheshin zemrat e besimtarëve 

me vërshimin e dritës së tij? 

 

• Kursimi i tij. 

Kursimi nuk është gjë tjetër veçse një shpjegim i 

vetëmjaftueshmërisë së përmendur më lartë. Prandaj, nëpërmjet dorës 

së vetëmjaftueshmërisë njeriu mund të hyjë në pallatin e kursimtarisë. 

Sepse të dyja bëjnë të domosdoshme njëra-tjetrën. 

Për një muxhahid si ustadhi i cili i ka marrë profetët si model, 

kursimi bëhet natyrë e dytë dhe ai mjaftohet në çdo ditë me një pjatë 

supë, me një gotë ujë, dhe me një copë buke. Sepse ashtu siç tha poeti i 

drejtë Francez Lamartin, persona të tillë “nuk jetojnë për të ngrënë, por 

hanë për të jetuar”. 

Duke pasë fituar një kuptim të plotë prej pikëpamjes së ustadhit dhe 

për mënyrën e të jetuarit, do të dukej e papërshtatshme ta njëjtësosh 

kuptimin e tij të lartë me gjëra të tilla mondane si të ngrënit dhe të pirit; 

sepse ai duhet të nënkuptohet në planin shpirtëror dhe të matet në 

përputhje me kriterin jomaterial. 

Për shembull, ustadhi ishte një gjeni i cili e vlerësoi fuqinë e kësaj 

kursimtarie të lartë jo vetëm në shpenzimet e gjërave të thjeshta si 

ushqimi, e pira dhe veshja, por gjithashtu edhe në vlerat jofizike 

abstrakte si mendimi, inteligjenca, potencialet, aftësitë, koha, rastet, 

nefsi dhe frymëmarrjet, këto nuk duhet të harxhohen e të shkojnë më 

kot. Këtë mendim të kujdesshëm dhe këtë llogari, që në rrjedhën e jetës 

së tij u bënë një pjesë e karakterit të tij, ai i nguliti tek të gjithë 

studentët e tij. Kështu nuk është e lehtë ta bësh një student të Risale-i 

Nurit ta dëgjojë ndonjë gjë që është thënë. Sepse fjalët “kujdes!” janë 

skalitur në qendrën e vatrës së zemrave të tyre ku ato kryejnë një 

funksion të kujdesshëm mbikëqyrës. 

Kështu, brezat e papërlyer që ngriti Bediuzzamani provojnë në fakt 

se ai ishte një reformator i fuqishëm dhe një edukator jashtëzakonisht 

efektiv. Ai ishte një xhevahir i rrallë i krijimit i cili shtoi një faqe të re, 

të shkruar në shkreptimat e dritës, historisë së kursimit. 
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• Modestia dhe përulësia e tij. 

Këto dy cilësi kanë qenë shumë efektive në përhapjen e 

jashtëzakonshme gjerësisht të Risale-i Nurit. Sepse në veprat e tij dhe 

në bisedat ustadhi nuk i dha vetvetes së tij tituj të tillë si kutb El-

A’Rifinë apo Gauth al-Wasilinë („Polet e aftë‟ dhe „ndihmë për ata që 

arrijnë bashkimin me Zotin‟), kështu njerëzit u gëzuan me të, e patën 

menjëherë me sy të mirë, e deshën me sinqeritet të pastër, dhe adoptuan 

qëllimet e tij të larta. 

Për shembull, ai ia adresoi shumë prej fjalëve dhe mësimeve të tij 

rreth moralit e virtytit, urtësisë dhe ngjarjeve instruktive -ia adresoi- 

nefsit të tij. 

Ishte vetëm nefsi i tij që ai iu drejtua në mënyrë të zjarrtë. Prej aty 

ato u shpërndanë jashtë, nga qendra në periferi, për tek zemrat e 

njerëzve të përmalluar për dritën, gëzimin, lumturinë dhe paqen. 

Në jetën e tij private, ustadhi ishte jashtëzakonisht i butë dhe 

modest. Ai ishte pafundësisht i kujdesshëm për të mos cënuar as edhe 

një grimcë, e jo më një person. Ai do të duronte vështirësi e mundime 

të padëgjuara, privime e tortura, por vetëm me kusht që asnjë sulm të 

mos i bëhej besimit dhe Kuranit. 

Në qoftë se do të ndodhte, atëherë ju do të shihnit se deti i qetë do 

t‟i ngrente valët që do të preknin qiejt në tmerrin dhe në zemërimin e 

tyre. Sepse ai ishte një shërbëtor besnik i Kuranit dhe një ushtar trim e i 

devotshëm duke patrulluar marshimet e besimit. Ai e shprehu këtë në 

fjalët e ndjeshme vijuese:  

“Një ushtar në detyrë nuk e lëshon kurrë pushkën e tij edhe sikur të 

shfaqej komandanti i përgjithshëm. Unë jam një ushtar i tillë dhe një 

shërbëtor i Kuranit; kushdo që me agresivitet konfrontohet me mua kur 

jam në detyrë, unë do t‟ua tregoj të vërtetën atyre dhe nuk do të 

përkulem kurrë para tyre.” 

Këto rreshta shprehin qëndrimin e ushtarit në fushën e xhihadit: 

Unë nuk do t’ua shes identitetin tim armiqve tinëzar. 

Për mua të humbas identitetin tim është robëri; 
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Çfarë torture do të ishte të vuash një poshtërim të tillë! 

Unë gjithnjë përmallohem për një bashkim të pambarim; 

Besimi im është një kështjellë e ndërtuar nga Dora e Fuqisë. 

Sa e lumtur është zemra ime për këtë ambicie të shenjtë; 

Paraardhësit e mi martirë më kanë pritur gjatë mua në qiell. 

Jeta ime është e përhershme sa kohë që shpirti im jeton; 

Vdekja është largim për tek Allahu, dhe një union... sublim. 

* * * 

 

Në fillim unë desha të studioj anët shkencore, mistike dhe letrare të 

ustadhit, po ashtu edhe idetë e tij, por unë kuptova se këto subjekte 

shumë të thella e gjithëpërfshirëse nuk do të mund të përmblidheshin 

në pak faqe, dhe prandaj vendosa t‟i përmend ato në pak fjali. 

Në qoftë se Allahu do të ma dhuronte, unë do të dëshiroja me gjithë 

zemër t‟i studioja këto subjekte së bashku me koleksionin e Risale-i 

Nurit dhe me studentët e tij; në mënyrë analitike, në një vepër të gjërë 

të pavarur. Unë kërkoj duatë e profesorit tonë të shquar në këtë çështje, 

si dhe të atyre prej vëllezërve të mi të dashur. 

* * * 

 

• Fronti shkencor i ustadhit 

Me këtë dyvargësh: 

“E vërteta e çështjes shfaqet në pasqyrë; 

Shkalla e zgjuarsisë së një personi shihet në veprat e tij;” 

Zija pasha shprehu një të vërtetë të madhe që ka kaluar nëpër breza. 

Do të ishte aq e tepërt si të përshkruaje diellin tek hëna të përpiqesh 

të japësh detaje rreth njohjes së autorit të Risale-i Nurit, sepse ai është 
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një përmbledhje e njohjes dhe e besimit. Me të ai ka instaluar një dritë 

të shenjtë në zemrat e muslimanëve. 

Megjithatë, ashtu siç tha poeti melankolik: 

“Bukuria është e tillë saqë kushdo që e sheh, humbet kapjen e 

vullnetit të tij”. 

Të flasësh për njohjen dhe dijen dhe për moralet e mira dhe për 

arritjet e dikujt i cili në çdo fazë të jetës së tij u hijeshua me 

manifestime Hyjnore, jep një kënaqësi të një lloji shumë të ndryshëm. 

Kështu unë nuk mund ta ndaloj veten time të them më shumë. 

Në Risale-i Nur, ustadhi diskuton çështje që lidhen me fenë, 

shoqërinë, letërsinë, ligjin, filozofinë dhe sufizmin dhe në të gjitha këto 

ishte jashtëzakonisht i suksesshëm. 

Pika më e çuditshme është se ai edhe i zgjidhi me qartësinë më të 

madhe dhe me sigurinë subjektet e ngatërruara rreth të cilave shumë 

ulema -dijetarë- patën humbur rrugën në mënyrë të rrezikshme, dhe 

duke ndjekur rrugën e ndritshme të Sunitëve, arriti tek bregu i sigurt 

duke pasë shpëtuar nga vorbulla e madhe, nxori në breg edhe veprat 

edhe lexuesit e tij. Për këtë arsye unë jam ndjerë i nderuar ta paraqes 

koleksionin e Risale-i Nurit tek çdo klasë e njerëzve tonë fisnik, me 

mirëbesim të plotë dhe me sinqeritet. Të gjitha trajtesat e tij janë pikëla 

të ndritshme nga oqeani i Kuranit dhe rreze xixëlluese të dritës së 

diellit të udhëzimit. Prandaj detyra më e shenjtë e çdo myslimani është 

t‟i përhapë këto drita, dhe të shpëtojë besimin. Sepse është parë shpesh 

në histori se një vepër e vetme i ka çuar në udhëzim e lumturi persona 

të panumërt, familje dhe shoqëri.  

Sa fatlum është personi i cili do të ishte mjet për të shpëtuar 

besimin e vëllait të tij! 

 

• Fronti i ustadhit lidhur me mendimin. 

Është e mirënjohur se të gjithë mendimtarët kanë sistemet e tyre të 

mendimit, qëllimet e tyre të veçanta me mendimin e tyre dhe idealet e 

tyre të cilat ata i mbajnë më të dashura se çdo gjë tjetër.  
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Ndërsa duke i diskutuar këto, ata së pari bëjnë punë të mëdha 

parapërgatitore. Por sistemi i Bediuzzamanit mund të përmblidhet në 

një fjali të vetme: 

Duke shpallur Hyjninë dhe Unitetin e Krijuesit të universit, që ishte 

misioni i vetëm i të gjitha shkrimeve të shpallura dhe i të gjithë 

profetëve, dhe duke e provuar këtë me argumente shkencore, logjike e 

filozofike; a do të thotë kjo se ustadhi ishte i lidhur gjithashtu me 

logjikën, filozofinë dhe me shkencën moderne? 

Po, sa herë që logjika dhe filozofia pajtoheshin me Kuranin dhe i 

shërbenin të vërtetës dhe realitetit. Ustadhi ishte logjicieni më i madh 

dhe filozofi më i urtë. Provat më brilante dhe argumentet e sigurta që ai 

përdori për të provuar çështjen e tij të shenjtë universale ishin shkencat 

moderne, që në çdo ditë që kalonte në mënyrën më të fuqishme 

shpallnin se Kurani është Fjala e shpallur e Allahut. 

Prandaj, për sa kohë që filozofi do të thotë „urtësi‟, të gjitha veprat 

që orvaten të provojnë artibutet e Ekzistuesit të Vetëm të 

domosdoshëm janë urtësia më e madhe, dhe autorët e tyre janë të urtit 

më të mëdhenj. 

Kështu, meqenëse ustadhi ndoqi një rrugë të tillë shkencore, 

domethënë, ndoqi rrugën e ndritshme të Kuranit, ai u nderua me 

shpëtimin e besimit të mijëra studentëve të universitetit. Ai posedon 

shumë cilësi të tjera, shkencore, letrare e filozofike, të cilat në dashtë 

Zoti, unë do t‟i përshkruaj në shembuj në një vepër më vete. Suksesi 

është vetëm nga Zoti xh.sh.. 

 

• Fronti i tij lidhur me tarikatin Sufi. 

   Unë njëherë e pyeta një shejh Nakshibendi, një dietar i madh i cili 

u përpoq të ndiqte profetin më të nderuar a.s.m. në të gjitha aktet e tij: 

“Cila është arsyeja për tensionin midis ulemave -dijetarëve- dhe 

ndjekësve të sufizmit?” 

Ai u përgjigj: Ulematë janë trashëgimtarët e njohjes së profetit, 

ndërsa Sufitë janë trashëgimtarët e akteve të tij. Dhe për këtë arsye ai 

që është trashgimtar i të dyjave quhet “Dhul-Xhenahajn”, poseduesi i 
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dy krahëve. Qëllimi i tarikatit Sufi është të veprojë me vendosmëri në 

përputhje me sjelljen dhe me moralin e profetit, dhe duke u pastruar e 

duke u asgjësuar në kënaqësinë e Zotit xh.sh.. Nuk ka dyshim se ata që 

ngrihen tek ky nivel i lartësuar janë njerëzit e realitetit. Domethënë ata 

e kanë arritur qëllimin e dëshiruar e të kërkuar nga tarikati Sufi. Por për 

shkak se është e lehtë për gjithkënd që ta bëjë këtë, disa rregulla të 

veçanta u parashtruan. 

Shkurtazi: Tarikati Sufi është një rreth brenda rrethit të sheriatit. Ai 

që largohet nga metoda e sufizmit, largohet nga sheriati, por ruajna Zot, 

ai që largohet nga sheriati largohet për tek një humbje e përhershme. 

Sipas asaj që kanë thënë dijetarët e mëdhenj, nuk ka ndryshim 

esencial midis rrugës së ndritur që hapi Bediuzzamani dhe Sufizmit të 

vërtetë e të pastër. Ato të dyja janë rrugë që të çojnë tek kënaqësitë 

Hyjnore dhe kështu për në parajsë dhe për tek shikimi i Krijuesit. 

Prandaj, nuk ka asgjë që t‟i pengonte vëllezërit tonë Sufi të cilët 

mbajnë një qëllim të tillë për të lexuar Risale-i Nurin; përkundrazi ata 

mund ta zgjerojnë fushën e shqyrtimit të Sufizmit me rrugën e Kuranit 

duke i shtuar asaj detyrën e mendimit reflektiv si një formë e duasë. 

Në sajë të mendimit reflektiv, i cili hap horizonte të reja për sytë 

dhe për zemrën, një njeri i aftë i cili më parë preokupohej vetëm me 

shqyrtimin e zemrës, e shikon, e shqyrton dhe e vëzhgon me zemrën e 

tij dhe me të gjitha shqisat e tij të gjithë universin në të gjithë shtrirjen 

e tij duke filluar nga grimcat për tek trupat qiellorë dhe i vështron në 

ekstazë Emrat Hyjnorë dhe Atributet e manifestuar në rrugët e 

panumërta në ato shkenca, dhe me njohjen e sigurisë ai e ndjen 

vetveten të jetë në një xhami të përmasave të pafundme. Kjo xhami 

është e gjërë me xhematin e saj të milionave të panumërt, që të gjithë 

duke përmendur Krijuesin e tyre me entuziazëm e dashuri, në nderim e 

në ekstazë. Me zërat e tyre të ëmbël, me tonet, meloditë, tingujt dhe 

harmonitë, ata deklarojnë: “Sub hanall-llah! El-Hamdu lil lah! 

Allahu Ekber! Kjo është xhamia madhështore e hapur nga Risale-i 

Nuri për të hyrë nga ata të cilët ndjekin rrugën e besimit, të njohjes dhe 

të Kuranit, rrugë e hapur nga Risale-i Nuri. Çdo person e merr 

shkëlqimin e saj në përpjesëtim me besimin e tij, njohjen dhe 

sinqeritetin. 
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• Fronti i tij letrar 

Qysh prej kohëve të hershme, poetët dhe shkrimtarët, mendimtarët 

dhe dijetarët kanë qenë ndarë në dy grupe: Disa i dhanë rëndësi vetëm 

stilit dhe mënyrës së shprehjes, vargut dhe rimës, dhe kanë sakrifikuar 

kuptimin për mënyrën e shprehjes. Kjo shihet kryesisht në poezi. 

Ndërsa grupi tjetër, i ka kushtuar rëndësi kuptimit dhe përmbajtjes 

dhe nuk e ka sakrifikuar esencën dhe thebin. 

Unë mendoj se si një mendimtar i madh, fronti letrar i 

Bediuzzamanit do të kuptohet lehtë nga këto fjalë paraprake. Sepse ai 

ishte një gjeni i cili e kaloi jetën e tij të gjatë e të frutshme, jo me fjalë 

të vargëzuara, por duke ngulitur tek njerëzit sensin e fesë, vetëdijen e 

besimit dhe konceptin e virtytit dhe të sjelljes së mirë, me qëllim që 

këto virtyte të mbeteshin përgjithmonë tek njerëzimi si një ideal i 

shenjtë, të ngulitura në zemrat e tyre, në shpirtëra, në ndërgjegje e në 

mendje. Natyrisht, një muxhahid i cili sakrifikoi veten e tij dhe të gjitha 

mirësitë e kësaj bote për të kuptuar këtë ideal të lartë, nuk do ta 

preokuponte vetveten me format e përkohshme. 

Megjithatë, me shijen e tij të hollë, ndjeshmërinë, thellësinë e 

mendimit dhe me fuqinë përfytyruese, mund të thuhet se ustadhi ka 

pasur vërtet një talent të jashtëzakonshëm letrar. Për këtë arsye stili i tij 

ndryshon sipas subjektit. Për shembull, kur duke diskutuar çështje 

shkencore e filozofike dhe kur duke e bindur arsyen me prova logjike e 

matematike, ai përdor fraza shumë të ngjeshura. Por kur prek zemrën 

dhe lartëson shpirtin, mënyra e tij e shprehjes arrin një qartësi të tillë 

saqë është e papërshkrueshme.  

Për shembull, kur përshkruan qiejt, diejt, yjet dhe dritën e hënës 

dhe veçanërisht kohën e pranverës, fuqia e Zotit të Gjithëfuqishëm dhe 

madhështia e manifestuar në ato botëra, stili i tij fiton një hollësi të tillë 

saqë çdo krahasim dhe metaforë merr formën e një pikture të kuadruar 

e të përgatitur me ngjyra të këndshme e të dashura; çdo botë bëhet një 

mrekulli e çudirave. 

Për shkak të kësaj urtësie, kur duke e studiuar Risale-i Nurin, 

studentët e tij, në cilindo universitet a fakultet që të jenë, janë 

krejtësisht të kënaqur, edhe në ndjenjat e tyre, në mendjet, në 

shpirtërat, në ndërgjegjjet dhe në imagjinatat. Si të mos jenë ata të 
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kënaqur? Sepse koleksioni i Risale-i Nurit është një tufë lulesh e 

mbledhur prej kopështit universal të Kuranit Kerim. Kështu ai reflekton 

dritën, ajrin, shkëlqimin dhe aromat e atij kopshti të bekuar Hyjnor. 

 

Ujërat rrjedhës e tregojnë këtë nevojë të shpirtit,  

Njerëzimi ka nevojë të përjetshme për Kuranin. 

Ali Ulvi Kurucu 

 

HULASATUL HULASA 

FIJ EL-HAMDU LIL-LAH 
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