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Librin mund ta botoj çdo shtëpi botuese
apo individ që dëshiron ta botoj, duke
pasur parasysh jo për fitime materiale, por
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dhe për ta informuar në lidhje me botimin.
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ÇÊÈ ÉOŠÏm§•9$# Ç`»uH÷q§•9$# «!$# ÉOó¡Î0

“Me emrin e Allahut, Bëmirësit të përgjithshëm,
Mëshiruesit të posaçëm”

Parathënie
Falënderimi i takon Allahut të Madhërishëm, Krijuesit
të kësaj gjithësie, ndërsa paqa, mëshira e Allahut qofshin
mbi Pejgamberin, Muhamedin s.a.v.s, mbi familjen e tij,
shokët e tij dhe mbi pasuesit e tij të ndershëm deri në
përfundim të jetës së kësaj bote.
“O Zoti ynë, na jep mëshirë dhe na udhëzo në rrugë të
drejtë”.
Sa e njëjtë është e sotmja me të djeshmen!
Historia ripërsëritet!
Si në të kaluarën, ashtu edhe sot sulmet ndaj fesë Islame nuk kanë të pushuar. Në përgjithësi, për Islamin është
folur shumë herë vetëm në kontekstin negativ, duke shpifur e trilluar gjëra nga më të këqijat për të. Për islamin është
shkruar mjaft dhe vazhdohet të shkruhet edhe sot nëpër
mediat elektronike, gazeta e revista të ndryshme, të botuara qoftë nga individët, qoftë nga grupe individesh, të cilët
kanë shprehur mendime nga më të ndryshmet; disa e kanë
vlerësuar si fe të një kulture e civilizimi të prapambetur, si
fe e dhunes dhe e fanatizmit, që pengon modernizimin e jetës, lirinë e të menduarit dhe të të shprehurit; fe afriko-aziatike e, madje disa e kanë quajtur fe të Lindjes. Por, të
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shkretët sikur harruakan se edhe fetë e tjera, si: Krishterimi
apo Hebraizmi e kanë zanafillen po nga Lindja.
Kështu, sipas tyre, Islami na qenka fe e pasioneve të
dobëta, e cila nëpër botë është përhapur me shpatë. Trillime e etiketime të këtij lloji vazhdojnë të thuhen edhe sot
për Islamin. Asnjë fe në botë s’është interpetuar në mënyrë
kaq tendecioze; asnjë feje në botë nuk i janë adresuar aq
shumë fyerje e urrejtje sa fesë Islame. Në këtë mënyrë
shpifësit dhe trilluesit, mundohen që t’ia mohojnë Islamit
dhe Kur’anit të Madhërishëm burimin Hyjnor, Muhamedit
s.a.v.s. pejgamberinë, kurse muslimanët t’i paraqesin si
idhujtarë dhe heretikë. Po, megjithëkëtë emri i Muhamedit
s.a.v.s. vazhdoi dhe vazhdon të përmendet më shumë se
emri i cilësdo krijesë tjetër, kurse udhëzimi dhe drita Hyjnore që ai solli, edhe sot e kësaj dite vazhdon të ndriçojë
zemrat e pastra dhe fisnike të miliona e miliarda njerëzve
për 14 shekuj.
Shtrembërimet që iu bën Islamit e Kur’anit nga shpifësit, kishin dhe kanë për qëllim zhvlerësimin e realitetit të
Kur’anit si libër Hyjnor dhe Muhamedin s.a.v.s. si i dërguari i Zotit, duke i paraqitur në mënyrë jo objektive dhe të
pandershme. Në lidhje më këtë shkencëtari dhe profesori i
Universitetit të Parisit dhe anëtar i Akademisë së Shkencave të Francës, Dr. Maurice Bucaille, thotë: “Sikur shumica
e njerëzve në Perëndim, edhe unë kam mundur t’i ruaj të
njëjtat ide të gabuara dhe aq shumë të përhapura për
Islamin deri në ditët tona. Kështu, pra, e pranoj se isha një
injorant i madh para se të krijoja për islamin pikëpamje
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çfarë i kam sot, të drejta dhe objektive. Nëse kam pasur
pak ndikim apo kam hezituar lidhur me Kur’anin, atëherë
ka qenë ajo çka më kishin mësuar në rininë time; Kurrë
nuk më flisnin për muslimanët, por vetëm për muhamedanët, duke e theksuar posaçërisht atë se është fjala për
religjionin të cilin e ka themeluar një njeri, dhe i cili nuk
ka kurrfarë vlere karshi Zotit.... Unë përsëris konstatimin
tim se në Kur’an nuk është futur dora e njeriut, por ai tekst
është shpallje Hyjnore, dhe për këtë s’ka dyshim”.1
Rreth imazheve të pavërteta që u serviren amerikanëve
edhe sot e kësaj dite për Islamin, Paul Findley, anëtar i Kongresit amerikan që 22 vjet, thotë: “Imazhet e rreme për
Islamin që nga vegjëlia vazhduan të ruhen kaq gjatë në
mendjen time, saqë sot nuk më bën përshtypje kur njihem
me amerikanë të tjerë që kanë botëkuptime të ngjashme.
Është për t’u habitur kur mendon për numrin tejet të madh
të stereotipeve dezinformuese që kanë vazhduar për islamin, të pacënuara vit pas viti, gjatë orëve të mesimit të së
dielës në të gjithë Amerikën. Miliona të rinj mund t’i kenë
pranuar informacionet e rreme si të vërteta dhe gjatë viteve ua kanë kaluar të papërmirësuara miliona njerëzve të
tjerë”.2
Dokumenti i Vatikanit, i vitit 1970 “Orientimi për dialog në mes të të krishterëve dhe muslimanëve”, i lëshuar
pas Koncilit të Dytë të Vatikanit, dëshmoi ndryshimin the1
2

Dr. Maurice Bucaille, “Bibla, Kur’ani dhe Shkenca”, Gjakovë, fq. 6.
Paul Findley, “Mjaft me heshtje”, Shqipëri 2004, fq. 22.
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lbësor të opinionit për muslimanët. Ky dokument, në formë të rezolutës, e mori përgjegjësinë e pranimit të padrejtësisë që i është bërë islamit në të kaluarën, duke dhënë
një mesazh të qartë; “Të lirohemi nga paragjykimet ndaj
islamit”.3
Duke pasur parasysh etiketimet dhe trillimet e shumta
që po i bëhen Islamit në përgjithësi, si dhe shpifjet e shumta që po i adresohen kësaj feje, punimin e kemi ndarë në
tre kapituj dhe kemi trajtuar dy nga çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me Kur’anin Famëlartë dhe më të
dërguarin e Zotit, Muhamedin s.a.v.s..
Në kapitullin e parë kemi folur për shpifjet dhe trillimet
që i bëhen Kur’anit Famëlartë rreth burimit të tij; kemi
dhënë kritika dhe kundërpërgjigje ndaj këtyre shpifjeve,
kurse në kapitullin e dytë kemi folur për shpifjet që i adresohen Muhamedit s.a.v.s. rreth martesave të tij me shumë
gra, duke e etiketuar si njeri i dhënë pas epsheve dhe dëshirave seksuale.
Në kapitullin e tretë kemi veçuar disa nga thëniet objektive të mendimtarëve me famë botërore rreth Islamit,
Kur’anit dhe Muhamedit s.a.v.s.
Këtë punim e kam ilustruar me citate Kur’anore dhe
me pjesë nga jeta e tradita e të dërguarit të Zotit, Muhamedit s.a.v.s. Poashtu kam përdorur edhe citate nga Bibla,
komente, sqarime dhe mendime të ndryshme të personaliteteve të shquara, qofshin ata muslimanë apo jomuslimanë,
3

Dr. Maurice Bucaille, vep. e cit., fq. 10.
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që përmbajtja e tekstit të jetë sa më e qartë dhe punimi të
jetë sa më shkencor .
Shpresoj se lexuesi i ndershëm do ta kuptojë se e vërteta që kemi thënë ne për Islamin qëndron më lart dhe më
fuqishëm nga ç’qëndrojnë gënjeshtrat dhe shpifjet që janë
thënë për të nga misionarë e njerëz që islamin nuk e shohin
dot.
Urrejtja e thellë që i ka kapluar zemrat e shpifësve, ua
ka verbuar sytë dhe nuk shohin të vërtetën e ndritshme.
Allahu xh.sh. thotë:
ÇÊÑÈ ×,Ïd#y— uqèd #sŒÎ*sù ¼çmäótBô‰uŠsù È@ÏÜ»t7ø9$# ’n?tã Èd,ptø:$$Î/ ß$É‹ø)tR ö@t/

“Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën
dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të, ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (Kur’an; Sure: El Enbija, Ajeti: 18)4
Në këtë punim kam dhënë vetëm disa nga argumentet
që flasin të vertetën për Islamin dhe hedhin poshtë të gjitha
trillimet e poshtërimet që i bëhen atij nga njerëz të pandërgjegjshëm .
Në fund, lus Allahun xh.sh. ta pranojë këtë punim modest e të thjeshtë dhe të na shpërblejë me të mirat e Tij si
në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Nësë në punimin
tim ka ndonjë të metë në të, atëherë, kjo vjen nga dija ime
e kufizuar dhe njerëzore.
Senad Maku
Ulqin 2007
4

Citimet e Kur’anit në gjuhën shqipe janë marrur nga Kur’ani-Përkthim me
komentim i H. Sherif Ahmetit.

Shpifjet ndaj të vërtetave Islame

11

Fenomeni i shpifjeve
ndaj Kur’anit Famëlartë
Hyrje
Kur’ani dhe prejardhja e tij janë çështjet kryesore, për
të cilat kundërshtarët e tij kanë shprehur më së shumti dyshime. Disa persona të caktuar, me një mendjengushtësi
dhe gjykim jo të kthjellët, mundohen që të mbjellin farën e
dyshimit mbi autenticitetin (vërtetësinë) e tij si Libër Hyjnor. Shumë libra dhe revista e paraqesin Kur’anin si një
vepër të mendjes njerëzore, krijuar prej një “mashtruesi“ të
Pejgamberisë. Shpifje dhe keqinterpretime të tilla ndaj fesë
Islame hasim edhe në literaturën shqipe, p.sh. tek “Çeta e
profetëve” e Pjetër Bogdanit. Kohët e fundit edhe shtëpia
botuese “Tenda” në Prishtinë, e cila luan rrolin e tutorit, e
udhëhequr nga një grup njerëzish antiislamë, ka botuar një
seri librash përplot shpifje e të pavërteta rreth Kur’anit dhe
parimeve të fesë Islame në përgjithësi5. Një luftë e pandershme kulturore-antiislame kohët e fundit po bëhet edhe
5

Ndër librat e botuara kundër Islamit nga kjo shtëpi botuese veçojmë: a) A
është Kurani fjalë e Perëndisë; b) Bibla dhe Kurani -një krahasim historik; c)
Muhamedi- A është profet; d) Embrionologjia e Kuranit; e) Mbi Kurani; f)
Perënditë paraislame të arabëve, etj.
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nëpërmjet masmediave të ndryshme. Përpjekjet e tyre të jashtzakonshme dhe puna e madhe që kanë kryer, ka patur
një objektiv të qartë: atë të çoroditjes së njerëzve të thjeshtë e të pafajshëm nën maskën e punimeve shkencore.
Shpeshherë qëllimet dhe idetë e tyre janë mbështetur e përkrahur edhe nga emra muslimanë. Në këtë menyrë ata
kinse provojnë se idetë e tyre, të krijuara me kaq mund,
përqafohen edhe prej muslimanëve ”të zhvilluar e me horizont”.6
Disa nga njerëzit, megjithëse veten e konsiderojnë si
muslimanë, kanë shperfillur parimet bazë të fesë islame,
qoftë për qëllime politike, qoftë për qëllime financiare. Disa të tjerë shprehin dyshimin se Muhamedi s.a.v.s. është
autori i vetëm i këtij libri. Por, shpifjeve dhe trillimeve të
tilla Allahu xh.sh. u është përgjigjur në këtë mënyrë në
Kur’anin Famëlartë:
“Ï%©!$# t,ƒÏ‰óÁs? `Å3»s9ur «!$# ÂcrßŠ `ÏB 3“uŽ tIøÿãƒ br& ãb#uäö•à)ø9$# #x‹»yd tb%x. $tBur
÷Pr& ÇÌÐÈ tûüÏHs>»yèø9$# Éb>§‘ `ÏB ÏmŠÏù |=÷ƒu‘ Ÿw É=»tGÅ3ø9$# Ÿ@ŠÅÁøÿs? ur Ïm÷ƒy‰tƒ tû÷üt/
ÈbrßŠ `ÏiB OçF÷èsÜtGó™$# Ç`tB (#qãã÷Š$#ur ¾Ï&Î#÷VÏiB ;ou‘qÝ¡Î/ (#qè?ù'sù ö@è% ( çm1uŽtIøù$# tbqä9 qà)tƒ
öNÍkÌEù'tƒ $£Js9ur ¾ÏmÏJù=ÏèÎ/ (#qäÜŠÏtä† óOs9 $yJÎ/ (#qç/¤‹x. ö@t/ ÇÌÑÈ tûüÏ%Ï‰»|¹ ÷LäêYä. bÎ) «!$#
èpt7É)»tã šc%x. y#ø‹x. ö•ÝàR$$sù ( óOÎgÎ=ö6s% `ÏB tûïÏ%©!$# z>¤‹x. y7Ï9 ºx‹x. 4 ¼ã&é#ƒÍrù's?

6

Hamza Mustafa Nijazi, “Burimet e Kur’anit”, Mitrovicë 1996, fq. 1.
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4 ¾ÏmÎ/ ÚÆÏB÷sãƒ žw `¨B Nåk÷]ÏBur ¾ÏmÎ/ ß`ÏB÷sãƒ `¨B Nåk÷]ÏBur ÇÌÒÈ šúüÏJÎ=»©à9$#

ÇÊÑÈ ×,Ïd#y— uqèd #sŒÎ*sù ¼çmäótBô‰uŠsù È@ÏÜ»t7ø9$# ’n?tã Èd,ptø:$$Î/ ß$É‹ø)tR ö@t/

ÇÍÉÈ tûïÏ‰Å¡øÿßJø9 $$Î/ ÞOn=÷ær& y7š/u‘ur

“Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën
dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të, ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (El Enbija 18).

“Nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur’an është i
trilluar prej dikujt pos All-llahut, por është vërtetues i
asaj (shpalljes) që ishte më parë, dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka farë dyshimi se është (i zbritur) nga
Zoti i botëve.
Përkundër kësaj, ata (idhujtarët) thonë se atë e trilloi ai
(Muhammedi). Ti thuaj: “Sillne pra ju një kaptinë të
ngjajshme me këtë, madje thirrni kë të doni në ndihmë,
pos All-llahut, po qe se jeni të drejtë në atë që thoni”.
Por ja, ata përgënjeshtruan atë (Kur’anin) pa e kuptuar
dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Po kështu, gënjenin dhe
ata që ishin më përpara. Shiko si ishte përfundimi i
zullumqarëve.
Ka prej tyre (te të cilët u dërgua Muhammedi) që e besojnë
atë (Kur’anin), e ka prej tyre edhe asish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokëfortit”. (Junus 37-40).
( ¾ÏmÏÿù=yz ô`ÏB Ÿwur Ïm÷ƒy‰tƒ Èû÷üt/ .`ÏB ã@ÏÜ»t7ø9$# Ïm‹Ï?ù'tƒ žw

)))) ))))))) ))))))) ))))) ×@ƒÍ”\s?

“Atij nuk mund t’i mvishet e pavërteta nga asnjë anë;
është i zbritur prej të Urtit, të lavdishmit”. (Fussilet 42).

A është Muhamedi autorë i Kur’anit
Teoria më e përhapur midis jomuslimanëve është ajo se
“Muhamedi është autor i Kur’anit”. Për ta kuptuar pozicionin e tyre është e rëndësishme të kemi parasysh se çfarë
thotë Kur’ani për burimin (origjinën) e tij. Allahu në Kur’anin Famëlartë thotë:
ÇÑÉÈ tûüÏHs>»yèø9$# Éb>§‘ `ÏiB ×@ƒÍ”\s? ÇÐÐÈ ×LqÌ•x. ×b#uäö•à)s9 ¼çm¯RÎ)

“Se me të vërtetë ai është Kur’an i famshëm”.
“Është i zbritur prej Zotit të botëve”. (El Vakia 77,80).
ÇÊÒÌÈ ßûüÏBF{$# ßyr”•9$# ÏmÎ/ tAt“tR ÇÊÒËÈ tûüÏHs>»yèø9$# Éb>u‘ ã@ƒÍ”\tGs9 ¼çm¯RÎ)ur

“E edhe ai (Kur’ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili)”. (Esh Shuaraë
192-193).
Mënyra se si thuhet kjo, të jep përshtypjen se këto janë
fjalë të Krijuesit drejtuar krijesave të tij. Të gjithë kapitujt
përveç kapitullit të 9-të fillojnë me formulën:
ÉOŠÏm§•9$# Ç`»uH÷q§•9$# «!$# ÉOó¡Î0

“Me emrin e Allahut, Bëmirësit të përgjithshëm, Mëshiruesit të posaçëm”.
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Pretendimi se Muhamedi s.a.v.s. ka shkruar Kur’anin
nuk është i sotëm; ai daton që nga koha e Pejgamberit. Një
pretendim të tillë e kishte shprehur madje edhe vetë populli i tij.
Për të hedhur poshtë këto pretendime, Allahu Fuqiplotë
i kërkoi Pejgamberit, Muhamedit s.a.v.s., t’i drejtohet popullit me fjalët:
ÏMø•$# $tRuä!$s)Ï9 tbqã_ö•tƒ Ÿw šúïÏ%©!$# tA$s% ;M»oYÉi•t/ $uZè?$tƒ#uä óOÎgøŠn=tæ 4’n?÷Gè? #sŒÎ)ur
Ç›!$s)ù=Ï? `ÏB ¼ã&s!Ïd‰t/é& ÷br& þ’Í< Ücqä3tƒ $tB ö@è% 4 ã&ø!Ïd‰t/ ÷rr& !#x‹»yd ÎŽö•xî Ab#uäö•à)Î/
z>#x‹tã ’În1u‘ àMøŠ|Átã ÷bÎ) ß$%s{r& þ’ÎoTÎ) ( †n<Î) #Óyrqãƒ $tB žwÎ) ßìÎ7¨?r& ÷bÎ) ( ûÓÅ¤øÿtR
( ¾ÏmÎ/ Nä31u‘÷Šr& Iwur öNà6ø‹n=tæ ¼çmè?öqn=s? $tB ª!$# uä!$x© öq©9 @è% ÇÊÎÈ 5O‹Ïàtã BQöqtƒ
ÇÊÏÈ šcqè=É)÷ès? Ÿxsùr& 4 ÿ¾Ï&Î#ö6s% `ÏiB #\•ßJãã öNà6ŠÏù àM÷VÎ7s9 ô‰s)sù

“Dhe kur atyre u lexohen ajetet Tona të qarta, ata që nuk
besojnë takimin Tonë (ringjalljen), thonë: “Sillna një
Kur’an tjetër, ose ndryshoje këtë!” Thuaj: “Mua nuk më
takon që ta ndryshojë vetë, unë përcjelli vetëm atë që më
shpallet, unë nëse kundërshtoj Zotit tim i frikësohem
dënimit të një Ditës të madhe.
Thuaj: “Sikur të kishte dashur All-llahu, unë nuk do t’ua
kisha lexuar juve atë, as nuk u kisha njoftuar me të. Unë
para tij kam jetuar në mesin tuaj (as nuk ditur as nuk kam
lexuar), a nuk mendoni?” (Junus 15-16).
Dihet se Muhamedi s.a.v.s. ishte një njeri që nuk dinte
shkrim e lexim. Ai jetoi mes popullit të tij dyzet vjet pa
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treguar as edhe njëherë ndonjë shenjë të madhe të dijes.
Prandaj, si mund të shpjegohet që ai arriti të shkruante Kur’anin, madhështia e të cilit është e pakrahasueshme? Besojmë se ky është një argument i fuqishëm që hedh poshtë
pretendimet e atyre që thonë se Kur’ani është libër i Muhamedit s.a.v.s.
Thomas Carlyle në lidhje me arsimimin e Muhamedit
s.a.v.s. ka thënë: “Nuk duhet të harrojmë edhe një rrethanë: se ai nuk ka vijuar shkollën; atë që ne e quajmë
shkollim, ai kurrë nuk e ka bërë”.7 Poashtu Inxhinieri dhe
studiuesi me origjinë çifute, Dr. A.N. Sousa, në lidhje me
këtë thotë: “Zoti i Madhëruar, mrekullinë e Kur’anit dhe
analfabetizmin e Muhamedit, i ka bërë argument për vërtetësinë e pejgamberisë së tij dhe për vërtetësinë Hyjnore
të Kur’anit”.8
Se Pejgamberi, Muhamedi s.a.v.s., nuk dinte shkrim e
lexim, këtë e dëshmon edhe Allahu në Kur’anin Famëlartë:
( š•ÎYŠÏJu‹Î/ ¼çm’ÜèƒrB Ÿwur 5=»tGÏ. `ÏB ¾Ï&Î#ö7s% `ÏB (#qè=÷Fs? |MZä. $tBur
ÇÍÑÈ šcqè=ÏÜö6ßJø9$# z>$s?ö‘^w #]ŒÎ)

“Ti (Muhammed) nuk ishe që lexon ndonjë libër para
këtij, e as që shkruajshe atë me dorën tënde të djathtë,
pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit”. (El-Ankebutë
48).

7
8

Ahmed Deedat, “Kur’ani- Mrekullia e mrekullive”, Podujevë, fq. 13.
Ajni Sinani, “Të tjerët për Islamin”, Prishtinë 2005, fq.108.
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Atëherë si mund të jetë e arsyeshme dhe a mund të pranojë logjika që një njeri që nuk dinte shkrim-lexim të jetë
autor i një libri kaq madhështor, plotë dituri e përkushtim
dhe sfidues i gjithësisë si Kur’ani?
Një njeri i paarsimuar, pa parë derën e shkollës, të
sjellë e të predikojë një sistem individual, familjar, shoqëroro-ekonomik dhe juridik, pa të meta, kjo bie në kundërshtim me aparencën mendore e logjike, sidomos po të jetë
ky sistem aq i shkëlqyer, sa të zbatohet për shekuj të tërë
nga një sërë kombesh miq e armiq midis tyre e të ruajë gjer
më sot freskin e vet!9
Si dje, ashtu edhe sot është po ai Person i pa shkrim e i
palexim që vazhdon t’i sfidojë të gjitha ç‘janë shkruar e
thënë nga dijetarët dhe letrarët më të mëdhenj të të gjitha
kohëve. Sot, kur në përgjithësi pranohet se shkencat kanë
arritur një zhvillim të madh, ai sikur u thotë fizikantëve,
kimistëve, astronomëve, mjekëve, sociologëve, poetëve e
shkrimtarëve, të gjithëve: “Bëhuni bashkë e sillni jo shumë, por vetëm një pjesë, sa një sure e Kur’anit!”.10 Në
Kur’anin Famëlartë Allahu xh.sh. i kërkon Muhamedit
s.a.v.s. që tu drejtohet atyre që pretendojnë se Kur’ani
është vepër e njeriut, me fjalët:

9

M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që solli shekulli”, Tiranë 1998, fq. 93.
M. Fethullah Gylen, “Nen hijen e Besimit- 2”, Tiranë 2004, fq. 129-130.
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Ÿw Èb#uäö•à)ø9$# #x‹»yd È@÷VÏJÎ/ (#qè?ù'tƒ br& #’n?tã •`Éfø9$#ur ß§RM}$# ÏMyèyJtGô_$# ÈûÈõ©9 @è%
ÇÑÑÈ #ZŽ•Îgsß <Ù÷èt7Ï9 öNåkÝÕ÷èt/ šc%x. öqs9 ur ¾Ï&Î#÷WÏJÎ/ tbqè?ù'tƒ

Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët
për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky sado që do ta ndihmonin njëri-tjetrin”. (El Israë
88).
Ç`tB (#qãã÷Š$#ur ;M»tƒuŽtIøÿãB ¾Ï&Î#÷VÏiB 9‘uqß™ ÎŽô³yèÎ/ (#qè?ù'sù ö@è% ( çm1uŽtIøù$# šcqä9 qà)tƒ ÷Pr&
ÇÊÌÈ tûüÏ%Ï‰»|¹ óOçFZä. bÎ) «!$# ÈbrßŠ `ÏiB OçF÷èsÜtGó™$#

“Apo, pse ata thonë: “Ai (Muhammedi) e trilloi atë (Kur’anin)”. Thuaj: “Formuloni pra, dhjetë kaptina si ai
(Kur’ani) ashtu të trilluara (siç thoni ju) dhe thirrni, pos
All-llahut, po qe se jeni të drejtë (çka thoni), kë të mundeni për ndihmë!” (Hudë 13).
¾Ï&Î#÷VÏiB `ÏiB ;ou‘qÝ¡Î/ (#qè?ù'sù $tRÏ‰ö7tã 4’n?tã $uZø9¨“tR $£JÏiB 5=÷ƒu‘ ’Îû öNçFZà2 bÎ)ur
ÇËÌÈ tûüÏ%Ï‰»|¹ öNçFZä. cÎ) «!$# ÈbrßŠ `ÏiB Nä.uä!#y‰ygä© (#qãã÷Š$#ur

“E në qoftë se jeni në dyshim në atë që Ne ia shpallëm
gradualisht robit tonë, atëherë sillnie ju një kaptinë të
ngjashme si ai (Kur’ani) dhe thirrni (për ndihmë) dëshmitarët tuaj (zotërat) pos All-llahut, nëse jeni të sinqert
(në thëniet tuaja se Kur’ani nuk është prej Zotit)”. (El
Bekare 23).
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`ÏiB OçF÷èsÜtGó™$# Ç`tB (#qãã÷Š$#ur ¾Ï&Î#÷VÏiB ;ou‘qÝ¡Î/ (#qè?ù'sù ö@è% ( çm1uŽtIøù$# tbqä9 qà)tƒ ÷Pr&

( Ó‰Ïnºur ×m»s9Î) öNä3ßg»s9Î) !$yJ¯Rr& ¥’n<Î) #Óyrqãƒ ö/ä3è=÷WÏiB ×Ž|³o0 O$tRr& !$yJ¯RÎ) ö@è%

ÇÌÑÈ tûüÏ%Ï‰»|¹ ÷LäêYä. bÎ) «!$# ÈbrßŠ

$[sÎ=»|¹ WxuKtã ö@yJ÷èu‹ù=sù ¾ÏmÎn/u‘ uä!$s)Ï9 (#qã_ö•tƒ tb%x. `yJsù

“Përkundër kësaj, ata (idhujtarët) thonë se atë e trilloi ai
(Muhammedi). Ti thuaj: “Sillne pra ju një kaptinë të
ngjajshme me këtë, madje thirrni kë të doni në ndihmë,
pos All-llahut, po qe se jeni të drejtë në atë që thoni”.
(Junus 38).
Ndryshimi ndërmjet mënyrës së shprehjes së Kur’anit
dhe mënyrës së shprehjes së Pejgamberit s.a.v.s. Muhamed
dallohen mjaft lehtë. Ndërmjet stilit gjuhësor e letrar të
Kur’anit dhe stilit gjuhësor e letrar të hadithëve (porosive)
të Pejgamberit s.a.v.s., ka një ndryshim shumë të madhë.
Gjuha e hadithëve të pejgamberit ishte shumë më e kuptueshme, karshi shprehjeve Kur’anore, nga të cilat habiteshin
dhe mahniteshin edhe vetë arabët. Duke lexuar porositë e
Pejgamberit s.a.v.s., kuptohet qartë se aty pervijohet imazhi i një njeriu që mendon e bisedon i përulur nga frika e
Allahut xh.sh., kurse në zërin e Kur’anit ndihet një guxim i
lartë, një vizion tronditës e një tingëllim madhështore. Logjikisht, nuk është as e mundur dhe as e pranueshme që në
shprehjen e një njeriu të sendërtohen aty për aty dy stile aq
të ndryshme nga njëra-tjetra.11 Këtu shihet se Muhamedi
është një njeri si të tjerët, me dallimin e vetëm se atij i
shpallet, relevatë nga Zoti xh.sh., gjë të cilën e pohon vetë
Kur’ani:
11
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M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që solli shekulli”, fq. 93.

ÇÊÊÉÈ #J‰tnr& ÿ¾ÏmÎn/u‘ ÍoyŠ$t7ÏèÎ/ õ8ÎŽô³ç„ Ÿwur

“Thuaj: Unë jam vetëm njeri, sikurse ju, mua më shpallet
se vetëm një Zot është Zoti juaj, e kush është që e
shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëjë vepër të mirë, e
në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përziejë askë”. (El
Kehf 110).
Dhe, në fund, përse askush dhe asnjëherë nuk e dëgjoj
Muhamedin s.a.v.s. të pranonte apo të theksonte se ai vetë
ishte autor i Kur’anit?

Përfitimi material si motiv?
Shpifja tjetër që i adresohet Muhamedit s.a.v.s. është
“përfitimi material si motiv. Ndoshta Muhamedi a.s. ishte
dhënë pas pasurisë, ndaj ia atriboi Kur’anin Allahut xh.sh.
me qëllim që të përfitonte më tepër”. Megjithatë kjo
hipotezë nuk përputhet me faktet historike.
Për ata që e njohin mënyren e të jetuarit të Muhamedit,
vetëm aludimi në përfitimin material është një ofendim i
rëndë. Në dokumentet historike është përshkruar në detaje
mënyra e tij e të jetuarit, si para pejgamberisë, ashtu edhe
gjatë pejgamberisë e deri në vdekjen e tij. Nuk ka dyshim,
Muhamedi s.a.v.s. ishte i pasur edhe para se te shpallej
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Pejgamber; ai ishte martuar me Hatixhen r.a., e cila ishte
mjaft e pasur.12
Pra pozita financiare e Muhamedit s.a.v.s. ishte shumë
më e mirë përpara sesa gjatë Pejgamberisë së tij. Në moshën 25 vjeçare (15 vjet para se ai të shpallej Pejgamber) u
martua dhe pati jetë të rehatshme me Hatixhen r.a., e cila
ishte një tregtare e pasur. Gjatë Pejgamberisë së tij, standarti i jetës dhe gjendja e tij financiare nuk ishin për t’u patur
zili.
Transmetohet shpeshherë që ushqimi i tij i vetëm ditor
ishin ca hurma. Një nga gratë e Pejgamberit s.a.v.s. tregonte se zjarri në shtëpinë e tyre ndodhte të mos ndizej një
deri në dy muaj, ngaqë nuk kishin asgjë për të gatuar. I vetmi ushqim për të jetuar ishin hurmat dhe uji. Nganjëherë
këtij ushqimi i shtohej edhe qumështi i dhisë, të cilin ia
dhuronte populli i Medinës.
Umeri r.a. tregon: “Vërtet e kam parë të dërguarin e
Allahut s.a.v.s. gjatë tërë ditës, me barkun e ngjitur nga
uria; nuk kishte as hurma të këqija që ta mbushte barkun e
tij”.13
Martin Lingsi në librin e tij: ”Muhamedi a.s., Jeta e tij,
bazuar mbi burimet më të hershme”, thotë: “Pejgamberi
dhe familja e tij jetonin një jetë plot kursime. Aisha tregon
se përpara pushtimit të Kaiberit ajo nuk kishte ngrënë

kurrë hurma, sa të ngopej. “Varfëria e këtyre njerëzve
ishte e tillë, sa që gratë e Pejgamberit nuk i kërkuan kurrë
atij ndonjë gjë, përveç atyre gjërave më të nevojshme për
të jetuar”.14
Enesi thotë: “Nuk e di ndonjëherë Resulullahu s.a.v.s.
në jetën e vet të ketë parë në shtëpinë e vet pogaçe të butë
dhe taze, samun apo dele të tërë të pjekur”.
Ajshja r.a. ka thënë: “Në shtëpinë e Resulullahut
s.a.v.s. rrallëherë ndizej zjarri, ndoshta, dy-tri herë në dy
muaj”. Urvetja e kishte pyetur: “E me çka ju ushqente?”
Ajshja i ishte përgjigjur: “Me hurma dhe me ujë”. 15
“Shumë herë Pejgamberi s.a.v.s. dhe familja e tij flinin
krejtësisht të uritur dhe mbulonin trupin e tyre me rrobe të
arnuara”.16
Omeri r.a. e përshkruan dhomën e Muhamedit s.a.v.s.
si një kthinë skajshmërisht të varfër, me tri lëkura të thara
bagëtie për shtrirje dhe një grusht elb për ushqim diku në
qoshe. Duke parë gjendjen e rëndë në të cilën jetonte Pejgamberi, sytë e Omerit ishin mbushur me lotë. Muhamedi
s.a.v.s. i kishte thënë: ”Përse po qan?” Omeri i ishte përgjigjur: “O Pejgamber i Allahut! E si të mos qaj kur shoh se
në ç’gjendje ndodhesh. O Pejgamberi i Allahut! Lutu që
Allahu të na japë ushqim të mjaftueshëm. Si ka mundësi
që Persianët dhe Bizantinët, të cilët nuk kanë fe të vërtetë

12

14

Edukata Islame, nr. 24, fq. 12; Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson,
“Kush e shkroi Kur’anin”, Prishtinë 2006, fq. 13.
13
Imam Neveviu, “Rijadus-Salihin”, Prishtinë 1997, hadithi nr. 477 (shiko
dhe hadithet 474-478).

Hamza Mustafa Nijazi, Vep. e cit., fq. 16.
Saffijjurrahman El-Mubarekkfuri, “Nektari i vulosur i xhenetit”, Prishtinë
2001, fq. 559.
16
Edukata Islame, nr. 24, fq. 13.
15
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dhe nuk adhurojnë Allahun, por mbretërit e tyre, Kaizerin
dhe Kohesrohen, të jetojnë në kopshte të lulëzuara e buzë
shadërvanëve të pastër, ndërsa Pejgamberi i zgjedhur dhe
robi i nënshtruar i Allahut të jetojë në varfëri të plotë! Pejgamberi i ishte përgjigjur: “O Omer akoma vazhdon të dyshosh për këtë gjë? Qetësia dhe rehatia në botën e
përtejme janë shumë më të mira se qetësia dhe rehatia në
këtë jetë. Të pafetë po shijojnë shumë të mira në këtë botë,
ndërsa për ne të gjitha këto të mira janë rezervuar në jetën
tjetër”.17
Kur Muhamedi s.a.v.s. filloi të thërriste arabët tek Zoti
i vetëm i vërtetë, ata i premtuan gjithçka, vetëm të hiqte
dorë nga ky mision. I premtuan pasuri të pafundme, gratë
më të bukura, pozitën më të lartë, por ja çfarë ishte përgjigja e Pejgamberit, Muhamed s.a.v.s.: “Sikur të më jepni
hënën në krahun e majtë dhe diellin në krahun e djathtë,
unë nuk do të heq dorë nga thirrja e Allahut”.18 Cfarë
nënshtrimi prekës!
Muhamedi s.a.v.s., sa herë që merrte ndonjë dhuratë,
(si në rastin kur kryetari i Fidakut i dhuroi 4 deve të ngarkuara me mall) ai ua shpërndante të varfërve dhe s’pranonte
të merrte asgjë për vete. Kur Muhamedi s.a.v.s. vdiq, nuk
kishte kurrfarë parash. Pasuria e vetme e tij ishin 7 dinarë,
17

Hamza Mustafa Nijazi, Vep. e cit., fq. 18; Mustafa Steven Nicholas & Tariq
Nelson, Vep. e cit., fq. 14.
18
Për më tepër lexo te, Saffijjurrahman El-Mubarekfuri, “Nektari i Vulosur i
Xhennetit”, fq. 114; Edukata Islame, nr. 24, fq. 12; Halil Ibrahimi, “Islami
dhe Krishterimi”, fq. 44.

Senad Maku

24

të cilat ai ua shpërndau të varfërve disa ditë përpara se të
vdiste, duke patur frikë se mos i linte prapa.19
Ka gjithashtu edhe mjaft raste të tjera, të cilat tregojnë
se jeta e Muhamedit s.a.v.s., nga fillimi i Pejgamberisë së
tij e deri në vdekje, ishte një jetë e një njeriu që kurseu
shumë, dhe ia privoi vetes shumë gjëra. Ideja se qëllimi i
tij ishte përfitimi material, nuk përputhet me faktet historike. Kjo vërehet fare mirë edhe tek Enciklopedia e Re
Katolike, vol I, fq. 1001: “Thuhet se frymëzimi kryesor që
e shtyu Muhamedin për të kryer revolucionin e tij fetar,
ishte thjeshtë përfitimi ekonomik. Kjo hipotezë nuk u
përshtatet fakteve që ne njohim”.20

Dëshira për pushtet dhe lavdi?
Shpifja tjetër është se “Dëshira për pushtet dhe lavdi e
shtyu Muhamedin s.a.v.s. të përpilonte Kur’anin”. Poashtu
edhe kjo hipotezë nuk përputhet me faktet historike. Ai për
vite të tëra përjetoi fyerje nga arabët, megjithëse mund të
ishte prijës i tyre, sepse një gjë të tillë ia kishin afruar vetë
arabët. Edhe kur u bë udhëheqësi i tërë muslimanëve, mbeti po i njëjti. Karakteri i tij tregon qartë se ai nuk ishte i
etur për pushtet e as për lavdi personale.
Muhamedi s.a.v.s. ishte një shembull i mahnitshëm
modestie. Me gjithë rangun shoqëror, si pejgamber që ishte
dhe me gjithë përgjegjësinë e madhe, si burrë shteti, Mu19
20

Hamza Mustafa Nijazi, “Burimet e Kur’anit”, fq. 18.
Po aty, fq. 19.
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hamedi s.a.v.s. angazhohej edhe në punët e shtëpisë. Ai
kujdesej për veshjet, riparonte këpucët dhe milte dhinë e
tij.
Erdhi një kohë kur muslimanët, në shenjë respekti, filluan të çohen në këmbë sa herë që ndodheshin para tij, por
Pejgamberi s.a.v.s. ua ndaloi një gjë të tillë. Poashtu Pejgamberi s.a.v.s. punonte bashkë me shokët e tij, edhe pse
ata nuk dëshironin ta lejonin të punonte krah me ta. Po, në
të tilla raste Muhamedi s.a.v.s. u përgjigjej: “E di që doni
të më bëni një nder, por nuk do të doja”.
Pasuesit e tij ishin gjithmonë të gatshëm t’i bindeshin,
por ai gjithmonë ngulte këmbë se bindja duhej treguar ndaj
Allahut xh.sh. e jo ndaj tij personalisht. Njëherë atij iu afrua një i huaj, i cili pothuajse dridhej nga nderimi që kishte
për të dhe Muhamedi s.a.v.s., ngrohtësisht, ia hodhi dorën
në qafë, duke i thënë: “Qetësohu vëlla, unë jam vetëm biri
i një gruaje e cila e hante bukën thatë”.21
Muhamedi s.a.v.s. kishte urdhëruar që varri dhe personaliteti i tij të mos ktheheshin në idhull pas vdekjes së tij.
“Mos e ktheni varrin tim në një vend adhurimi”, ”Mos më
lëvdoni mua ashtu siç lëvdojnë krishterët Isain, birin e
Merjemes, por thoni: Ai ishte rob i Allahut dhe lajmëtar i
Tij”.
Ata që thonë se Muhamedi e shkroi vet Kur’anin me
qëllim që ti kënaqte ambicjet e tij për pushtet dhe lavdi,
mund t’u them: Muhamedi s.a.v.s. natyrisht që do ti kishte

hequr nga Kur’ani ato ajete të cilat mund të binin ndesh
me ambicjet e tij. Por ai nuk e bëri këtë. E përse duhej të
shkruante ai një libër i cili e detyronte t’i thoshte popullit
se ai ishte i pafuqishëm dhe nuk dinte asgjë mbi forcat e
mistershme, se ai nuk kishte sjellë asnjë doktrinë (parim)
të re; se nuk di të shkruante dhe të lexonte dhe se ky libër
nuk ishte fjalë e tij? (shih ajetet: Araf 188, Huxhurat 6, Kasas 86, Kehf 110, En’am 50 etj.). Po të jetë se Muhamedi
s.a.v.s. pati për motiv, gjatë shkrimit të Kur’anit, dëshirën
e marrë për pushtet, atëher është mjaft e vështirë të shpjegohet ekzistenca e këtyre ajeteve.22

21

22

Po aty, fq. 21.

Bashkimi dhe çlirimi i arabëve?
Teoria se “Muhamedi s.a.v.s. e përpiloi Kur’anin me
qëllim që t’i bashkonte dhe çlironte arabët”, është e vështirë të mbrohet, sepse bashkimi i arabëve nuk ishte qëllimi
i tij. Ideja që qëndron në thelb të Kur’anit, është një bashkim i njerëzve nën ombrellën e ligjit të Allahut, pa dallim
ngjyre, race apo kombi. Po të jetë se uniteti i arabëve ishte
ëndërra e përhershme e Muhamedit s.a.v.s., atëherë ai do ta
kishte pranuar mjaft mirë ofertën për t’u bërë mbret i Arabisë dhe në këtë mënyrë do ta përdorte pushtetin dhe influencën e tij për të ndërtuar një Arabi të bashkuar. Por,
Muhamedi s.a.v.s. e refuzoi një ofertë të tillë. Kështu, të
pohosh se Muhamedi s.a.v.s. kishte për qëllim arritjen e
Po aty, fq. 23.
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pushtetit, lavdisë, apo bashkimin e arabëve nëpërmjet të të
shkruarit të Kur’anit dhe atribuimin e tij Allahut, është një
naivitet i paskrupull.
Henri De Kastro, kur flet për Muhamedin ndër të tjera
thotë: “Nuk qe i dhënë pas stolive të kësaj bote dhe nuk
ishte koprac. Ishte i përmbajtur dhe derisa u largua nga
kjo botë, asnjëherë nuk u ngop me bukë elbi. Iu shmang
ambicieve të kota, megjithatë arriti dhe ia doli të zërë
vendin më të lartë në vendet arabe. Por, ai nuk u dha pas
totalitarizmit. Nuk pati fron, ministri dhe as gradë”.23
Faktet e tjera që hedhin poshtë tezën se Muhamedi
s.a.v.s. është autor i Kur’anit, është se vetë Muhamedi korigjohet nga Kur’ani për veprimet e tij. Për këtë mjafton të
përmendet rasti kur Hamza r.a., axha i Pejgamberit s.a.v.s.,
u vra në betejën e Uhudit. Nxitur nga Hindi, gruaja e Ebu
Sufjanit, trupi i tij u masakrua keq. Kur Pejgamberi s.a.v.s
erdhi dhe pa çfarë kishte ngjarë, tha: “Kurrë nuk kam
ndjerë në shpirt zemërim si ky që po provoj në këto çaste
dhe, kur Allahu të më ndihmojë herën tjetër që të fitoj mbi
Kurejshët, betohem se do të masakroj, dërmoj tridhjetë
nga të vdekurit e tyre”. Por menjëherë pas kësaj atij i erdhi
ajeti Hyjnor, i cili ia tërhiqte vërejtjen:

( ¾ÏmÎ/ OçFö6Ï%qãã $tB È@÷VÏJÎ/ (#qç7Ï%$yèsù óOçGö6s%%tæ ÷bÎ)ur
ÇÊËÏÈ šúïÎŽÉ9»¢Á=Ïj9 ×Žö•yz uqßgs9 ÷Län÷Žy9|¹ ûÈõs9 ur

“Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në
atë masë sa jeni ndëshkuar ju; e nëse duroni pa dyshim
ai është më i mirë për ata që durojnë”. (En Nahl 126)
Dhe është e vërtet se ai nuk e përmbushi kërcënimin e
tij, përkundrazi ai e ndaloi përgjithmonë masakrimin e kufomave pas betejës.24
Në mënyrë të ngjajshme, kur Pejgamberi s.a.v.s. u plagos në luftën e Uhudit, ai i mallkoi armiqtë duke thënë: “Si
mund të begatojë ai popull që plagosë të Dërguarin e
Allahut!”. Si përgjigje ndaj këtij mallkimi, zbritën ajetet
për t’ia tërhequr vëmendjen Pejgamberit s.a.v.s. (shih: Ali
Imran 128-129)25
Njëherë kishin ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. disa mushrikë të Mekës për ta pyetur (provokuar) rreth disa ndodhive të padëgjuara në Hixhaz. Në këtë mënyrë ata donin
të provonin nëse Pejgamberi kishte ndonjë burim të të dhënave për gjërat e fshehta dhe të papara. Pejgamberi s.a.v.s.
u ishte përgjigjur: “Nesër do tua them” por ai nuk tha “Po
të dojë Allahu”. Kur u kthyen ditën tjetër, Pejgamberi nuk
pati ndonjë përgjigje për ta, dhe kjo gjë vazhdoi 15 ditë më
radhë; Atij nuk i erdh asnjë lajm nga Allahu xh.sh.. Por,
24

23

Ajni Sinani, Vep. e cit., fq. 147.
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Martin Lings, “MUHAMMAD, his life based on the earliest sources”,
Australia 1983, fq. 191.
25
Hamza Mustafa Nijazi, Vep. e cit., fq. 32.
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pastaj Allahu xh.sh. ia zbriti nëpërmjet Xhibrilit një ajet në
formë qortimi:
•ä.øŒ$#ur 4 ª!$# uä!$t±o„ br& HwÎ) ÇËÌÈ #´‰xî š•Ï9ºsŒ ×@Ïã$sù ’ÎoTÎ) >äô“($t±Ï9 £`s9qà)s? Ÿwur
ÇËÍÈ #Y‰x©u‘ #x‹»yd ô`ÏB z>t•ø%L{ ’În1u‘ Ç`tƒÏ‰ôgtƒ br& #Ó|¤tã ö@è%ur |MŠÅ¡nS #sŒÎ) š•-/§‘

“Dhe mos thuaj kurrsesi për ndonjë çështje: “Unë do të
bëj këtë nesër!” Vetëm (nëse i shton): “Në dashtë Allllahu!” E kur të harrosh, përmende Zotin tënd dhe thuaj:
“Shpresohet se Zoti im do të më japë udhëzim edhe më të
afërt prej këtij (të as-habi kehfit)”. (El Kehf 23-24)26
Martin Lings, te vepra e cituar, fq. 77, duke trajtuar domethënien e kësaj pritjeje pak a shumë të gjatë, shprehet:
“Vonesa e përgjigjes Hyjnore, ndonëse e dhimbshme për
Pejgamberin dhe pasuesit e tij, ishte më të vërtetë një forcë
më e madhe për të. Armiqtë e mohuan domethënien e kësaj
vonese, por për ata Kurejsh, që ishin akoma të pavendosur, ky fakt ishte një pohim i qartë i asaj se Fjala e Shenjtë
i vinte Muhamedit nga Qielli dhe ai as nuk kishte gisht e as
nuk mund ta kontrollonte atë. Është e kuptueshme se, nëse
Muhamedi do të kishte trilluar të gjitha ato çfarë kishte
thënë më parë, nuk do të ishte vonuar kaq gjatë për këtë
trillim të ri, veçanërisht në një çast të tillë ku rreziku qe
mjaft i madh”.27

26

Martin Lings, “MUHAMMAD, his life based on the earliest sources”, fq.
77.
27
Po aty, fq. 77.
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Në Kur’an, më se 50 herë, Pejgamberit i thuhet “Të pyesin ty për...” dhe i jepen përgjigje që fillojnë me urdhërin
“Thuaj”. Është krejt e qartë se Allahu është ai që u jep
përgjigje pyetjeve për çështjet e kaluara e të padëgjuara,
për haramet dhe hallallet, për format e adhurimit e të shpirtit, për Dhulkarnejnin etj., çështje të cilat tejkalojnë aftësitë
dhe mundësitë e mendjes njerëzore. Kur i bënin pyetje,
ndodhte që Pejgamberi të heshte duke pritur ajetin Kur’anor, që t’i zbriste si përgjigje. Ndodhte që kalonin ditë të
tëra dhe atij nuk i vinte lajmëtari i qiellit, kështu që disa filluan të talleshin me të, duke i thënë: “Të la Zoti ty... Hoqi
dorë prej teje, etj., derisa zbriti ajeti:
ÇÌÈ 4’n?s% $tBur y7•/u‘ y7tã¨Šur $tB

“Zoti yt nuk të ka braktisur, as nuk të ka përbuzur”. (EdDuha 3)28
Nëse meditojmë pak për ajetet që lexuam më sipër dhe
që do t’i lexojmë në vazhdim, si dhe për fjalën “Thuaj” e
cila në Kur’an përsëritet 332 herë, bëhet e qartë se kjo fjalë
u jepet njerëzve për të bërë një deklaratë të caktuar. Në
pjesët e tjera të Kur’anit Pejgamberi urdhërohet: “Shpall”,
“Lëvdëro Zotin tënd”, “Gjunjëzohu”, etj., prandaj me të
drejtë pyesim: A është kjo mënyra se si një njeri i flet vetes
apo shkruan një libër?29

28

M. Fethullah Gylen, “Nen hijen e Besimit- 2”, fq. 146; Muhamed Sytari,
“Përpjekje të dështuara”, Shkodër 2003, fq. 40.
29
Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 10.
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Cili autor e kërcënon veten në veprën e vet, qoftë edhe
në emër të dikujt tjetër ose me gojën e dikujt tjetër? Për më
tepër, ndërsa pretendonte se fliste në emër të Allahut, a
mund të bënte ndonjë deklaratë që do t’i sillte dëm pretendimit të vet? Gjithashtu, a fuste në librin e vet shprehje
akuzuese ndaj vetes? Në Kur’an thuhet:
ÇÍÎÈ ÈûüÏJu‹ø9$$Î/ çm÷ZÏB $tRõ‹s{V{ ÇÍÍÈ È@ƒÍr$s%F{$# uÙ÷èt/ $oYø‹n=tã tA§qs)s? öqs9ur
ÇÍÏÈ tûüÏ?uqø9$# çm÷ZÏB $uZ÷èsÜs)s9 §NèO

“Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë!
Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë. E pastaj do t’ia këputnim atij arterien e zemrës”. (El Hakka 44-46)
Në Kur’an Muhamedit s.a.v.s. i tërhiqet vërejtja për
mospjesmarrësit e fushatës së Tebukut: “Pse u dhe leje
atyre?”.30
Në Kur’an tregohet për martesën me Zejneben, e cila
para divorcit ishte gruaja e Zejdit. Pejgamberi s.a.v.s. nuk
kishte dëshirë të martohej me të, por urdhëri qe i tillë. Që
t’i tregonte se Zejdi nuk ishtë djali i Muhamedit a.s., Pejgamberi i thoshte “bir” libertit të vet, Zejdit, por Allahu
xh.sh., me anë të një ajeti, e hoqi birësimin:
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‘Ï«¯»©9$# ãNä3y_ºurø—r& Ÿ@yèy_ $tBur 4 ¾ÏmÏùöqy_ ’Îû Éú÷üt7ù=s% `ÏiB 9@ã_t•Ï9 ª!$# Ÿ@yèy_ $¨B
Nä3ä9öqs% öNä3Ï9ºsŒ 4 öNä.uä!$oYö/r& öNä.uä!$uŠÏã÷Šr& Ÿ@yèy_ $tBur 4 ö/ä3ÏG»yg¨Bé& £`åk÷]ÏB tbrã•Îg»sàè?
ÇÍÈ Ÿ@‹Î6¡¡9$# “Ï‰ôgtƒ uqèdur ¨,ysø9$# ãAqà)tƒ ª!$#ur ( öNä3Ïdºuqøùr'Î/

“All-llahu nuk krijoi dy zemra në gjoksin e asnjë njeriu e
as nuk ua bëri gratë tuaja, prej të cilave largoheni me
dhihar nëna tuaja, (duke krahasuar shpinën e gruas me
atë të nënës), e as nuk ua bëri djem tuaj të adoptuarit tuaj
(fëmijët e tjetërkujt që po i adoptoni si të tuaj). Këto janë
vetëm thënie tuaja që i shqiptoni me gojët tuaja, e Allllahu e thotë atë që është realitet, dhe Ai udhëzon në
rrugën e drejtë”. (El Ahzabë 4).
Pejgamberi s.a.v.s. do të qëndronte për t’ia falur namazin e të vdekurit kreut të hipokritëve, Abdullah ibën
Selulit, meqë e njihte për musliman, por e la, sepse e
paralajmëroi Allahu i Gjithdijshëm:
(#rã•xÿx. öNåk¨XÎ) ( ÿ¾ÍnÎŽö9s% 4’n?tã öNà)s? Ÿwur #Y‰t/r& |N$¨B Nåk÷]ÏiB 7‰tnr& #’n?tã Èe@|Áè? Ÿwur
ÇÑÍÈ šcqà)Å¡»sù öNèdur (#qè?$tBur ¾Ï&Î!qß™u‘ur «!$$Î/

“Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin, mos ia fal namazin
(e xhenazës) kurrë, e as mos qëndro pranë varrit të tij (për
lutje e vizitë), pse ata mohuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij dhe vdiqën kryeneçë”. (Et Tevbe 84)31.
Këta urdhëra apo ndalime të ngjajshme tregojnë se ai
kurrë nuk vreponte me kokën e vet, sepse ai ishte një për-

30

Shiko sureja Teube, ajeti 43; M. Fethullah Gylen, “Nen hijen e Besimit- 2”,
fq. 140.

31

Po aty, fq. 147.
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faqësues që vetëm zbatonte urdhërat e Allahut xh.sh. edhe
sjelljet nuk i ndryshonte sipas vetes, por vetëm pasi Allahu
e paralajmëronte ose i tërhiqte vërejtjen. Allahu xh.sh. për
Muhamedin s.a.v.s. thoshte:

misionin e Muhamedit dhe beson atë që solli ai, do të jetë i
krishterë i vërtetë”.33

ÇÍÈ 4Óyrqãƒ ÖÓórur žwÎ) uqèd ÷bÎ) ÇÌÈ #“uqolù;$# Ç`tã ß,ÏÜZtƒ $tBur

“Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kur’ani) nuk është
tjetër pos shpalljes që i shpallet”. (En Nexhm 3-4).
Studiuesi anglez Lightner, i cili ka doktoruar në legjislaturë, filozofi dhe teologji, thotë: “Nga ajo që di unë për
dy fetë, për Krishterizmin dhe Hebraizmin, them se ajo, që
ka predikuar Muhamedi, nuk është plagjiat, por relevatë,
që i është shpallur atij. Për këtë, nuk duhet të dyshohet,
përderisa besojmë se, edhe më parë, ka ardhur shpallja
nga i Gjithfuqishmi dhe i Gjithdituri Zot... Një herë, Zoti e
qortoi në mënyrë të rreptë, përmes shpalljes që ia zbriti,
sepse ai e largoi fëtyrën e tij nga një njeri i verbër varfanjak, në kohën kur ishte duke biseduar me parinë e pasur.
Muhamedi a.s., këtë gjë (këtë rast), ua komunikoj njerëzve.
Sikur të ishte mashtrues, ashtu siç pretendojnë të krishterët, ai në të vërtetë, nuk do ta komunikonte një gjë të
tillë.32
Unë them, me zërin tim të lartë, dhe shpresoj se do të
vijë dita, kur të krishterët, do të shprehin, në mënyrë të
madhërishme respektin e tyre, ndaj Isait, duke nderuar
Muhamedin. Ska dyshim, se çdo i krishterë, i cili e pranon

Disa nga shpifësit e Islamit pretendojnë se “arabët
janë autorë dhe përpiluesit e vërtet të Kur’anit”. Në periudhën kur zbriti Kur’ani, poezia kishte marrë një zhvillim të
jashtzakonshëm. Njerëzit e përdornin të folurit poetik pothuajse edhe në bisedat e zakonshme dhe grindjet. Çdo vit
organizoheshin konkurse poetike dhe poezia fituese shkruhej mbi një copë me shkronja të arta dhe varej në muret e
Qabesë për të qëndruar aty gjer në konkursin e vitit të ardhshëm. Me fjalët e poetëve, të cilët konsideroheshin si
heronj kombëtarë, fiset hynin në luftë ose bënin paqe. Meqë Muhamedi s.a.v.s. ishte rritur në mesin e tyre, të gjithë
Mekasit e dinin fort mirë se ai s’ishte marrë kurrë as me
poezi, as me prozë poetike, as me ligjëratë prozaike. Ndërkaq, shprehjet enigmatike dhe të mrekullueshme të Kur’anit nuk u ngjanin as shprehjeve të tij, as të të tjerëve, ato
nuk hynin as në fushën e poezisë dhe as të prozës së zakonshme dhe asaj poetike, por, me origjinalitetin e tyre të
posaçëm, i mrekullonin dhe i magjepsnin të gjithë! Prandaj, parësia e politeistëve, të cilët kërkonin t’i largonin njerëzit nga Kur’ani, përpiqeshin t’i kundërviheshin me këto
fjalë: “Po të themi se është poezi- s’është, po të themi se

32

33

Shiko suren: Abese.

A janë Arabët autorë të Kur’anit?

Ajni Sinani, Vep.e cit., fq. 168-170.
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është prozë poetike - s’është, po të themi se është fjalë orakulli-s’është; as si vepër e një të çmenduri- s’ngjan; po u
themi njerëzve se është magji, prandaj t’i mbyllin veshët
se, ndryshe, i zë magjia!”. Por, ndërsa mblidheshin, diskutonin e vendosnin së bashku kështu, kur vinte nata, nuk rrinin dot pa shkuar fshehurazi nga njeri-tjetri për të ndëgjuar
Kur’an, kur Pejgamberi s.a.v.s. lexonte duke u falur natën.34
Njerëz që e donin të vërtetën, si poetët e njohur Hansa
dhe Lebid, pasi u bënë muslimanë, e lanë poezinë dhe, kur
u kërkohej të shkruanin poezi, shkruanin një sure nga
Kur’ani dhe ua dërgonin kërkuesve, duke ua theksuar këto
fjalë: “Pas këndimit të Kur’anit, unë kam turp të shkruaj
poezi”.35
E kemi të qartë faktin se çdo Pejgamber qe dërguar të
sfidonte popullin e tij në çështjen më të përhapur ndër ta.
P.sh.: Musai a.s. u dërgua në mesin e një populli ku magjia
ishte shumë e përhapur por ai i sfidoi dhe i mahniti ata me
mrekullitë e Zotit Fuqiplotë. Këtë e tregon Kur’ani i Madhërishëm:

34

Saffijjurrahman El-Mubarekfuri, Vep. e cit., fq. 95-96; Taxhedin Bislimi,
“Hyrje në shkencën e Usuli Fikhut”, Shkup 2003, fq. 51-52; Ajni Sinani,
Vep.e cit., fq. 131-132
35
Po aty, fq. 132
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ÇÊÉÐÈ ×ûüÎ7•B ×b$t7÷èèO }‘Ïd #sŒÎ*sù çn$|Átã 4†s+ø9r'sù

râä!%y`ur öNèdqç7yd÷ŽtIó™$#ur Ä¨$¨Z9$# šúãüôãr& (#ÿrã•ysy™ (#öqs)ø9r& !$£Jn=sù ( (#qà)ø9r& tA$s%
}‘Ïd #sŒÎ*sù ( š‚$|Átã È,ø9r& ÷br& #Óy›qãB 4’n<Î) !$uZøŠym÷rr&ur ÇÊÊÏÈ 5O‹Ïàtã @•ósÅ¡Î/
(#qç7Î=äósù ÇÊÊÑ È tbqè=yJ÷ètƒ (#qçR%x. $tB Ÿ@sÜt/ur ‘,ptø:$# yìs%uqsù ÇÊÊÐÈ tbqä3Ïùù'tƒ $tB ß#s)ù=s?
$¨ZtB#uä (#þqä9$s% ÇÊËÉÈ tûïÏ‰Éf»y™ äot•ys¡¡9$# u’Å+ø9é&ur ÇÊÊÒÈ tûïÌ•Éó»|¹ (#qç7n=s)R$#ur y7Ï9$uZèd
ÇÊËËÈ tbrã•»ydur 4Óy›qãB Éb>u‘ ÇÊËÊÈ tûüÏHs>»yèø9$# Éb>t•Î/

“Ai (Musai) e hodhi shkopin e vet, kur ja, u shfaq gjarpër
i vërtetë”.
Ai (Musai) tha: “Hidhni ju”! E kur i hodhën ata (shkopinjë e litarë), magjepsën sytë e njerëzve, i frikësuan ata
dhe sollën një magji të madhe. E Ne e frymëzuam Musain (duke i thënë): “Hidhe shkopin tënd!” Kur qe, ai gëlltiste atë që kishin magjepsuar. Atëherë u dëshmua e
vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur. Aty u mundën ata (magjistarët dhe faraoni) dhe u kthyen të poshtëruar. E magjistarët u hodhën (u përulën) në sexhde,
Dhe thanë: “Ne i besuam Zotit të gjithësisë, Zotit të
Musait dhe të Harunit!” (El A’rafë 107, 116-122)36
Ndërsa Isai a.s. u dërgua në mesin e një populli që e
njihte mjekësinë dhe shërimin e sëmundjeve. Mrekullitë e
tij sfidonin pikërisht njerëzit e kësaj fushe. Ja si e tregon
Kur’ani Famëlartë këtë fakt:
36

Muhamed Sytari, “Hap pas hapi me “Udhën Islame”, Shkodër 2004, fq. 51.
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ß,è=÷zr& þ’ÎoTr& ( öNà6În/§‘ `ÏiB 7ptƒ$t«Î/ Nä3çGø¤Å_ ô‰s% ’ÎoTr& Ÿ@ƒÏäÂuŽó Î) ûÓÍ_t/ 4’n<Î) »wqß™u‘ur
( «!$# ÈbøŒÎ*Î/ #MŽö•sÛ ãbqä3u‹sù Ïm‹Ïù ã‡àÿRr'sù ÎŽö•©Ü9$# Ïpt«øŠygx. ÈûüÏeÜ9$# šÆÏiB Nà6s9
$yJÎ/ Nä3ã¤Îm;tRé&ur ( «!$# ÈbøŒÎ*Î/ 4’tAöquKø9$# ÄÓóré&ur šÝt•ö/F{$#ur tmyJò2F{$# Û˜Ì•ö/é&ur
OçFZä. bÎ) öNä3©9 ZptƒUy y7Ï9ºsŒ ’Îû ¨bÎ) 4 öNà6Ï? qã‹ç/ ’Îû tbrã•Åz£‰s? $tBur tbqè=ä.ù's?
ÇÍÒÈ šúüÏZÏB÷s•B

“Dhe, të dërguar te bijtë e Israilit: unë kam ardhur nga
Zoti juaj me argument, unë nga balta ju bëj diç si shpendi, i fryej atij dhe ai me lejen e All-llahut bëhet shpend,
unë i sheroj të verbërit, të sëmurit ne lëkurë, dhe unë me
lejen e All-llahut ngjalli të vdekurit: unë ju tregoj për atë
që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpiat tuaja.
Vertetë, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtarë”. (Ali
Imran 49)37
Ndërsa Kur’ani erdhi si një mrekulli në mesin e një populli që krenoheshin me letërsinë dhe ligjërimin, duke i
sfiduar ata me mënyrat e tij të jashtzakonshme e të shkëlqyera, qoftë në të shprehur, qoftë në ligjërim! Velid Ibnul
Mugire, një jomusliman i parisë së Mekes, pasi e dëgjoi
Kur’anin, ndër të tjera tha: “Kur’ani ka një ëmbëlsi, qëndron në një lartësi... dhe mbi të gjitha nuk është fjalë njeriu”. Ndërsa prof. Sadik er Rafii, dijetar i letërsisë arabe të
shekullit të kaluar, në librin e tij “Mrekullia e Kur’anit”,
fq. 218, thotë: “Pas daljes në pah të Kur’anit, arabëve s’u
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mbetët më emër në listën e letërsisë, pasi kjo mrekulli i
sfidoi...”.38 E si mund të mendojmë pastaj se Kur’ani është
krijim i arabëve?!
Shumë jomuslimanë e kanë konfirmuar elokuencën e
pashoqe të Kur’anit. Hamilton Gibi, arabolog i njohur i
universitetit të Oksfordit, ka thënë: “... Mekasit megjithatë
kërkonin nga ai një mrekulli, e Muhamedi me një guxim
dhe vetëbesim të jashtzakonshëm i referoi te vetë Kur’ani,
si konfirmim suprem i misionit të tij. Si të gjithë arabët, ata
ishin njohës të gjuhës dhe të retorikës. Pra, nëse Kur’ani
ishte kompozim i tij, njerëzit e tjerë do të mund ta sfidonin
atë. Le t’i kompenzojnë dhjetë vargje të tilla. Nëse nuk
munden (dhe është e qartë se nuk munden), atëherë le ta
pranojnë Kur’anin si një mrekulli të dalluar qartë”. 39
Alfred Guijomi ka shkruar: “Kur’ani është njëra ndër
letërsitë klasike botërore që nuk mund të përkthehet pa humbje të mëdha. Ka ritëm të një bukurie të veçantë dhe një
kadencë që magjeps veshin. Shumë arabë të krishterë flasin për stilin e tij me një admirim të ngrohtë dhe shumica e
arabologëve e pranojnë persosmërinë e tij. Kur lexohet me
zë apo recitohet, ka pothuajse një efekt hipnotik që e bën
dëgjuesin indiferent ndaj sintaksës herë-herë të çuditshme
të tij si dhe përmbajtjes që nganjëherë na duket e pakëndshme. Është pikërisht kjo veçori e Kur’anit, që e ka shuar
38

Po aty, fq. 52.
H.A.R. Gibb, “Islam- A Historical Survey”, 1980, Oxford University Press,
fq. 28, sipas Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 34-35.
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Po aty, fq. 51.
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kritikën me tingullin e ëmbël të gjuhës së saj dhe që lindi
besimin e paimitueshmërisë së tij. Vërtetë mund të arrihet
në përfundim se brenda letërsisë arabe, e cila është e gjërë
dhe e begatë si me poezi, ashtu edhe me prozë të avancuar,
nuk ekziston diçka që mund të krahasohet me të”.40
Është mrekulli në vete se si, pas më tepër se 1400 vitesh, ftesa, për ta sfiduar Kur’anin, ka mbetur pa përgjigje
akoma sot e kësaj dite, me gjithë tentativat e shumta.
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Shtrohet pyetja: A është e mundur që ata vetë ta kenë
shkruar këtë libër e njëkohësisht të mahniten prej veprës së
vet dhe pastaj të shkojnë te populli i tyre dhe t’i bëjnë thirrje të besojnë në Allahun, që është Një dhe i vetëm? Në
Kur’an thuhet se ky grup, pasi kishte dëgjuar Kur’anin, i
ishte drejtuar popullit të vet në këtë menyrë:
tû÷üt/ $yJÏj9 $]%Ïd‰|ÁãB 4Óy›qãB Ï‰÷èt/ .`ÏB tAÌ“Ré& $·7»tFÅ2 $oY÷èÏJy™ $¯RÎ) !$oYtBöqs)»tƒ (#qä9$s%
zÓÅç#yŠ (#qç7ŠÅ_r& !$uZtBöqs)»tƒ ÇÌÉÈ 8LìÉ)tGó¡•B 9,ƒÌ•sÛ 4’n<Î)ur Èd,ysø9$# ’n<Î) ü“Ï‰öku‰ Ïm÷ƒy‰tƒ

A janë xhinët autorë të Kur’anit?
Shtrohet pyetja: “A janë xhindët apo djalli autorë të
Kur’anit”?
Duke lexuar ajetet e Kur’anit në vijim, do ta shohim se
edhe ky mendim nuk qëndron:
ÇÊÈ $Y7pgx” $ºR#uäö•è% $oY÷èÏÿxœ $¯RÎ) (#þqä9$s)sù Çd`Ågø:$# z`ÏiB Ö•xÿtR yìyJtGó™$# çm¯Rr& ¥’n<Î) zÓÇrré& ö@è%
ÇËÈ #Y‰tnr& !$uZÎn/t•Î/ x8ÎŽô³•S `s9ur ( ¾ÏmÎ/ $¨ZtB$t«sù Ï‰ô©”•9$# ’n<Î) ü“Ï‰öku‰

Thuaj: “Mua më shpalllet se një grup i vogël nga xhinët i
vuri veshin dhe dëgjoi (Kur’anin) dhe (kur u kthyen te të
vetët) thanë: “Ne kemi dëgjuar një Kur’an që mahnit, që
udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit
tonë, kurrsesi nuk do t’ia shoqërojmë më askë”. (El
Xhinn 1-2)

ÇÌÊÈ 5OŠÏ9r& A>#x‹tã ô`ÏiB Nä.ö•Ågä†ur ö/ä3Î/qçRèŒ `ÏiB Nà6s9 ö•Ïÿøótƒ ¾ÏmÎ/ (#qãZÏB#uäur «!$#

“Thanë: “O populli ynë, e dëgjuam një libër të shpallur
pas Musait, që vërteton atë para tij, që udhëzon në të
vërtetën dhe në rrugën drejtë!”
O populli ynë, përjigjuni thirrësit të All-llahut dhe besoni
atij! Ai ju falë mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një
dënimi plot vuajtje”. (El Ahkaf 30-31).
Po të ishin xhindët autorë të Kur’anit, pse nuk thanë:
“Ja libri që shkruam dhe e vetëshpallem!”, por thanë: “Ne
dëgjuam një libër të shpallur”. Dallim i madh në mes dy
shprehjeve, për ata që mendojnë dhe logjikojnë drejt?!41
Disa studiues mendojnë se ndoshta autorë i Kur’anit
është Djalli. Dobësia e kësaj hipoteze duket në faktin se
Kur’ani, jo vetëm që e mallkon djallin dhe e deklaron atë
armikun më të madh të njerëzve, por urdhëron që, para le-

40

Alfred Guillaume, “Islam”, 1990 (Reprinted), Penguin Books, fq. 73-74,
sipas Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 35.

41

Muhamed Sytari, “Përpjekje të dështuara”, fq. 43-44.
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ximit të Kur’anit, njeriu duhet së pari të kërkojë ndihmën e
Allahut xh.sh. për t’u mbrojtur nga Djalli.
ÇÒÑÈ ÉOŠÅ_§•9$# Ç`»sÜø‹¤±9$# z`ÏB «!$$Î/ õ‹ÏètGó™$$sù tb#uäö•à)ø9$# |Nù&t•s% #sŒÎ*sù

“Kur të lexosh Kur’anin kërko mbrojtjen e All-llahut prej
djallit të mallkuar”. (En Nahl 98)42
Gjithashtu, sapo ta hapësh Kur’anin, do të lexosh: “Me
ndihmën e Allahut mbrohem prej dëmit të djallit të mallkuar”.43 Në qoftëse djalli është autor i këtij libri, këtu ai e
ka demaskuar vetveten.

A është Kur’ani kopje e burimeve
hebreo-krishtere?
Ndër shpifjet tjera që bëhen ndaj Kur’anit dhe Muhamedit s.a.v.s., janë edhe këto: “Muhamedi nuk ishte autor i
këtij libri, por thjesht e kopjoi atë nga autorë dhe burime
tjera “, pra, sipas tyre, “ Kur’ani është kopje e burimeve
hebreo-kristiane” .
Faktikisht kjo akuzë është ripërtëritje e pohimeve të
vjetra pagane të kohës së Pejgamberit Muhamed s.a.v.s.,
por në një formë tjetër:

42
43

Hamza Mustafa Nijazi, “Burimet e Kur’anit”, fq. 97.
Kur’ani – Përkthim me komentim i H. Sherif Ahmetit, fq. 23.
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šúüÏ9¨rF{$# çŽ •ÏÜ»y™r& (#þqä9$s%ur
ÇÎÈ Wx‹Ï¹r&ur Zot•ò6ç/ Ïmø‹n=tã 4’n?ôJè? }‘ÏSsù $ygt7oKtGò2$#

“Edhe thanë: (për Kur’anin) Janë legjenda të të parëve,
që ai (Muhammedi) kërkoi t’i shkruhen ato, e i lexohen
atij mëngjes e mbrëmje”. (El Furkanë 5).
Sipas logjikës së kësaj akuze, duke qenë se Kur’ani flet
për shumë ngjarje të cilat përmenden gjithashtu edhe në
Bibël, ky u dashka të jetë një kopje e saj. Mirëpo, kjo akuzë është fare e paargumentuar. Pikë së pari, ngjajshmëria
nuk do të thotë medoemos kopjim. Allahu xh.sh. e bëri të
qartë në Kur’an se mesazhi që ai po shpallte nëpërmjet
Muhamedit s.a.v.s., nuk ishte diçka e re, por ishte vetëm
një vazhdim i zinxhirit të mëhershëm të porosive dhënë
nga Zoti nëpërmjet Pejgamberëve.
!$uZøŠym÷rr&ur 4 ¾ÍnÏ‰÷èt/ .`ÏB z`¿Íh‹Î;¨Z9$#ur 8yqçR 4’n<Î) !$uZø‹ym÷rr& !$yJx. y7ø‹s9Î) !$uZø‹ym÷rr& !$¯RÎ) *
z>q•ƒr&ur 4Ó|¤ŠÏãur ÅÞ$t6ó™F{$#ur z>qà)÷ètƒur t,»ysó™Î)ur Ÿ@ŠÏè»yJó™Î)ur zOŠÏdºt•ö/Î) #’n<Î)
ÇÊÏÌÈ #Y‘qç/y— yŠ¼ãr#yŠ $oY÷•s?#uäur 4 z`»uKø‹n=ß™ur tbrã•»ydur }§çR qãƒur

“Ne të frymëzuam ty me shpallje sikurse e patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberët pas tij; e patëm frymëzuar
Ibrahimin, Ismajlin, Is-hakun, Jakubin dhe pasardhësit e
tij, Isain, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patëm dhënë Zeburin”. (En Nisaë 163)
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ÇÏÈ tû,Î!¨rF{$# ’Îû %cÓÉ<¯R `ÏB $uZù=y™ö‘r& öNx.ur

“E, sa pejgamberë kemi dërguar te popujt e lashtë?! (Ez
Zuhruf 6)
ÅÝó¡É)ø9$$Î/ OßgoY÷•t/ zÓÅÓè% óOßgä9qß™u‘ uä!$y_ #sŒÎ*sù ( ×Aqß™§‘ 7p¨Bé& Èe@à6Ï9ur
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Ishte e pamundur që ai të mblidhte tërë ato materiale
nga çifutët, krishterët apo nga burimet e tjera pagane45, me
qëllim që këtë material ta përpunonte dhe ta recitonte më
pas për 23 vjet në gjuhën e madhërishme të Kur’anit, pa
ndihmën e një pende. Kur’ani thotë:

ÇÍÐÈ tbqßJn=ôàãƒ Ÿw öNèdur

( š•ÎYŠÏJu‹Î/ ¼çm’ÜèƒrB Ÿwur 5=»tGÏ. `ÏB ¾Ï&Î#ö7s% `ÏB (#qè=÷Fs? |MZä. $tBur

“Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i
dërguari i tyre bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u
bëhet padrejtësi”. (Junus 47)
Është e natyrshme që mesazhi i këtyre Pejgamberëve
ishte i njëjtë, duke qenë se ata vinin nga Zoti i njëjtë dhe
tash, meqë në Bibël kanë mbetur gjurmë të mesazhit të
vërtetë, të përcjellë nga Pejgamberët, nuk është aspak e çuditshme nëse edhe në Kur’an gjejmë paralelizma me ngjarje të caktuara. Akuza se Kur’ani është kopje e biblës
vetëm sepse të dy librat flasin për disa ngjarje të njëjta,
është shumë naive.44
E metë tjetër e kësaj akuze është fakti se kurrë nuk
është gjetur se cili ishte ai person misterioz nga i cili Muhamedi s.a.v.s. mësoi biblën apo mësimet hebreo-kristiane,
për t’i futur pastaj ato në Kur’an. Ai apo ata njerëz nuk u
gjetën kurrë për një arsye të thjeshtë: ata nuk ekzistonin.
Muhamedi s.a.v.s. gjatë tërë jetës së tij nuk mësoi shkrimin
e leximin, dhe kjo është një tjetër pengesë e rëndësishme
që hedh poshtë akuzat e sipërpërmendura.

ÇÍÑÈ šcqè=ÏÜö6ßJø9$# z>$s?ö‘^w #]ŒÎ)

44

Halil Ibrahimi, Vep. e cit., fq. 45-46.

“Ti (Muhammed) nuk ishe që lexon ndonjë libër para
këtij, e as që shkruajshe atë me dorën tënde të djathtë,
pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit”. (El Ankebutë
48).
“Po të mos ishte që nuk dinte shkrim lexim, siç thuhet
në Kur’an, a nuk do të ishte e lehtë që kjo gjë të vërtetohej
gjatë jetës së tij nga armiqtë e vet, të cilët ishin të etur ta
diskreditonin atë? Ky fakt tregon se të gjithë kishin njohuri
se ai me të vërtetë nuk dinte shkrim-lexim dhe askush nuk
dyshonte për këtë”.46
Me të drejtë mund të pyesim: Cili mësues mund ti mësonte Muhamedit s.a.v.s. një besim të plotë e koherent që
ktheu faqen e historisë? Përse ai apo ata nuk u ngriten (në
qoftëse ka patur ndonjë) kundër të ashtuquajturit nxënës i
45

PAGAN/IZËM-MI. Besimi në shumë hyjni a perëndi, formë e lashtë e feve,
(por edhe e tashme S.M.) para kalimit në monoteizëm. (Fj. i gj. së sotne shqipe, fq. 1324; shiko më gjërësisht Dr. Ekrem Murtezai, “Fjalori i feve”, Prishtinë 2000, fq. 337; poashtu tek: Dr. Ivan Cvitković, “Rječnik religijski
pojmova”, Sarajevo 2005, fq. 333).
46
Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 23.
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cili vazhdonte t’i mësonte dhe t’i injoronte ata në të njëjtën
kohë duke shpallur se mësimet a tij vinin nga një burim
Hyjnor, siç është vetë Allahu xh.sh.? E si mundet që disa
nga bashkëkohësit e tij të krishterë dhe çifutë u kthyen në
muslimanë dhe besuan në vërtetësinë e tij, në qoftëse e dinin se ai po kopjonte shkrimet e tyre të shenjta apo po mësonte nga rabinjtë ose priftërinjtë e tyre?47
Pretendimeve se dikush e mësonte Muhamedin s.a.v.s.,
Kur’ani u përgjigjet duke ua tërhequr vërejtjen se gjuha
arabe, e përdorur në Kur’an, ishte e pastër, kurse gjuha e
tyre ishte e paqartë.
“Ï%©!$# Üc$|¡Ïj9 3 Ö•t±o0 ¼çmßJÏk=yèãƒ $yJ¯RÎ) šcqä9qà)tƒ óOßg¯Rr& ãNn=÷ètR ô‰s)s9ur
ÇÊÉÌÈ êúüÎ7•B ?†Î1t•tã îb$|¡Ï9 #x‹»ydur @‘ÏJyfôãr& ÏmøŠs9Î) šcrß‰Åsù=ãƒ

“Ne dimë shumë mirë se ata thonë: “Atë (Muhammedin)
është kah e mëson një njeri!” Mirpo, gjuha e atij nga i
cili anojnë (supozojnë) ata është jo arabe (e paqartë), e
kjo (e Kur’anit) është gjuhë arabe e stilit të lartë e të
qartë”. (En Nahl 103)
Verzioni i parë arab i Dhjatës së Vjetër doli 200 vjet
pas vdekjes së Muhamedit s.a.v.s. dhe verzioni më i vjetër
i Dhjatës së Re doli 1000 vjet pasi Muhamedi s.a.v.s. na
kishte lënë. Tomas Patrik Hjuz thotë:”Nuk kemi asnjë provë se Muhamedi pati mundësi t’i njihte shkrimet e shenjta.
Duhet gjithashtu të kemi parasysh se nuk kemi asnjë gjur-

47

Hamza Mustafa Nijazi, Vep. e cit., fq. 61.
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më për ekzistencën e teksteve arabisht të Dhjatës së Vjetër
përpara ardhjes së Muhamedit”.48
Sidni Grifit, pas një studimi të mirëfilltë, arriti në përfundim se: “E tërë ajo që mund të thuhet për mundësinë e
ekzistimit të një versioni të krishterë të ungjillit në arabisht, para ardhjes së Islamit, është se ende nuk është shfaqur ndonjë dëshmi e sigurt për ta vërtetuar...”.49
Ernst Vurthvaini, në librin e tij “Teksti i Dhjatës së
Vjetër”, shkruan: “Me fitoren e Islamit, përdorimi i arabishtës u përhap gjerësisht, duke u bërë gjuhë e përditshme
për hebrenjtë dhe të krishterët e vendeve të pushtuara. Kjo
i dha shkas nevojës për paraqitjen e versioneve të Biblës
në arabishte...”.50 Pra, është e qartë se gjatë jetës së Muhamedit s.a.v.s. nuk ekzistonte asnjë përkthim i Biblës apo
i Apokrifeve në gjuhën arabe.
Edhe pse Kur’ani në disa raste flet për ngjarje të njëjta
sikur edhe Bibla, ato në asnjë mënyrë, nuk janë identike,
por ndërrojnë thelbësisht, prandaj mendojmë se edhe kjo
është një tjetër akuzë e palogjikshme.
Misioni themelor i Muhamedit s.a.v.s. ishte përmirësimi i imazhit të Zotit, të cilin deri atëherë e kishin korruptu48

Po aty, fq. 62.
The Gospel in Arabic: “An Enquiry Into Its Appearance in The First
Abbasid Century”, Oriens Christianus, vëll. 69, fq. 166, sipas Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 23.
50
“The text of the Old Testament”, 1988, William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Michigan, fq. 104, sipas Mustafa Steven Nicholas
& Tariq Nelson, “Kush e shkroi Kur’anin”, fq. 23.
49
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ar. Ideja se Kur’ani ka huazuar nga bibla nuk qëndron, për
shkak të dallimeve themelore që ekzistojnë në besim në dy
tekstet.51 Këto dallime janë: P.sh.: në konceptin e Zotit, Bibla Zotin e tregon si një Zot që lodhet (Ekzodi 31:17- Zanafilla 2:2); një Zot që harron (Psalmi 13:1- Vajtimet
5:20); i pafuqishëm (Zanafilla 32:28); një Zot që fle (Psalmi 44:23- 78:65); i pamëshirshëm (Psalmi 77:7-9); dituria
e mangët e Zotit (Zanafilla 3:8); Zoti përshkruhet në formën njerëzore (Zanafilla 1:26- 9:6); një Zot që ka familje
(Ekzodi 4:22- Ligji i përtërirë 32:19- Ezekieli 16:3-32- Hebrenjve 5:5- Psalmi 2:7), e shumë gjëra të tjera që janë në
kundërshtim me qenien e Zotit xh.sh., po ajetet e Kur’anit i
hedhin poshtë dhe u kundërvihen këtyre citateve biblike:
Kaf 38, Taha 52, Haxh 74, Bekare 255, Zumer 53, Bekare
115, Shuara 11, Nahl 74, Ihlas 1-4, Maide 18, e shumë
citate tjera.52
Poashtu edhe në konceptin e Pejgamberëve ka dallime.
Bibla i quan profetët si mëkatarë, gënjeshtarë, tradhtarë, e
shumë epitete të tjera, që kryejnë vepra të shëmtuara dhe të
ndyra etj. P.sh. Luti a.s. bëri zina me dy bijat e tij (Zanafilla 19:30-38); Haruni a.s. si njeri i cili e konstruktoi viçin
që ta adhuronin Izraelitët (Ekzodi 32:1-20); Sulejmani, i
cili u martua me 700 gra dhe 300 konkubina dhe u kthye
në idhujtar (1 Mbretërve 11:3-7) etj., kurse Kur’ani Pejga51

Citatet e theksuara më poshtë janë marrë nga Bibla – Diodati i Ri përkthim
1991-94, në gjuhën shqipe.
52
Për më tepër shih tek Dituria Islame, viti IX, nr.178, Maj 2005, Prishtinë,
“Koncepti i Zotit në Bibel dhe në Kur’an”, Senad Makoviq.
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mberët i ngre në piedestalin më të lartë dhe i bën shëmbëlltyrë për ne.53 Dallime thelbësore gjejmë edhe sa i përket
besimit në jetën e tanishme dhe të përtejme, në konceptin e
shpëtimit dhe të drejtimit në jetë. Kur’ani dhe Bibla gjithashtu nuk përputhen edhe sa u përket të dhënave për personazhet historikë, Ademin e Havën, Ibrahimin a.s., Isamilin,
Ishakun, Lutin, Musain, Isain a.s. etj. Pra, ideja se Kur’ani
ka huazuar të dhëna nga bibla, është padyshim e gabuar.
Keneth Kreg thotë se: “Muhamedi nuk pati asnjë kontakt personal me shkrimet e shenjta paraardhëse... Kemi
pothuajse një mungesë absolute të asaj që mund të quhej
citim i drejtpërdrejtë nga secila Dhjatë”.54
Në Enciklopedinë e Re Katolike lidhur me kohën e
Muhamedit s.a.v.s. thuhet: “Hixhazi (Gadishulli Arab) nuk
është prekur nga predikimet e krishtera. Kështu që organizimi i kishës së krishterë as nuk është pritur të ndodhë e
as nuk është gjetur atje”.55

53

Për më tepër shih tek Dituria Islame, viti IX, nr.180-181, Korrik - Gusht
2005, Prishtinë, “Koncepti Pejgamberik në Bibel dhe në Kur’an”, Senad
Makoviq.
54
Hamza Mustafa Nijazi, Vep. e cit., fq. 68.
55
New Catholic Encyclopedia, vëll. I, fq. 721-722, sipas Mustafa Steven
Nicholas & Tariq Nelson, “Kush e shkroi Kur’anin”, fq. 24.
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KUR’ANI – Fjala e përjetshme
e Zotit drejtuar njerëzimit
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Í‘rß‰•Á9$# ’Îû $yJÏj9 Öä!$xÿÏ©ur öNà6În/§‘ `ÏiB ×psàÏãöq¨B Nä3ø?uä!$y_ ô‰s% â¨$¨Z9$# $pkš‰r'¯»tƒ
ÇÎÐÈ tûüÏYÏB÷sßJù=Ïj9 ×puH÷qu‘ur “Y‰èdur

Dallimi më i madh midis Kur’anit dhe cilitdo libër tjetër të shenjtë, i çfarëdo besimi qoftë, qëndron në faktin se
Kur’ani vazhdimisht e pohon origjinën e tij hyjnore nga
Zoti i gjithësisë. Në Kur’an ekzistojnë një mori shembujsh
të tillë:

“O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në
zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët”. (Junus
57)

ôMÎgÅ¡àÿRr& ô`ÏiB Zwqß™u‘ öNÍkŽÏù y]yèt/ øŒÎ) tûüÏZÏB÷sßJø9$# ’n?tã ª!$# £`tB ô‰s)s9

ÏmŠÏù (#qàÿn=tG÷z$# “Ï%©!$# ÞOçlm; tûÎiüt7çFÏ9 žwÎ) |=»tGÅ3ø9$# y7ø‹n=tã $uZø9t“Rr& !$tBur

|=»tGÅ3ø9$# ãNßgßJÏk=yèãƒur öNÍkŽÅe2t“ãƒur ¾ÏmÏG»tƒ#uä öNÍköŽn=tæ (#qè=÷Gtƒ

ÇÏÍÈ šcqãZÏB÷sãƒ 5Qöqs)Ïj9 ZpuH÷qu‘ur “Y‰èdur

«!$# ÎŽö•xî Ï‰ZÏã ô`ÏB tb%x. öqs9 ur 4 tb#uäö•à)ø9$# tbrã•-/y‰tFtƒ Ÿxsùr&

“Ne nuk të shpallëm ty për tjetër Kur’anin, vetëm që t’u
sqarosh atyre atë për çka u përçanë, (ta zbritëm) që të jetë
udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë”. (En Nahl 64)
Ajete të tilla ka shumë. Pothuajse çdo sure e Kur’anit e
përmban pohimin dhe vulën e autorësisë së Allahut xh.sh.
Ai jo vetëm që e shpalli Kur’anin, por edhe premtoj se mesazhi dhe forma e tij do të mbeten të pandryshuara përgjithmonë.

ÇÑËÈ #ZŽ•ÏWŸ2 $Zÿ»n=ÏF÷z$# ÏmŠÏù (#rß‰y`uqs9

ÇÒÈ tbqÝàÏÿ»ptm: ¼çms9 $¯RÎ)ur t•ø.Ïe%!$# $uZø9¨“tR ß`øtwU $¯RÎ)

ÇÊÏÍÈ AûüÎ7•B 9@»n=|Ê ’Å"s9 ã@ö6s% `ÏB (#qçR%x. bÎ)ur spyJò6Ïtø:$#ur

“Është e vërtetë se All-llahu u dha dhurata të madhe
besimtarëve, kur ndër ta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar
që atyre t’u lexojë shpalljen e Tij, t’i pastrojë ata, t’ua
mësojë Kur’anin dhe sheriatin, edhepse, më parë ata
ishin krejtësisht të humbur”. (Ali Imran 164)

“A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të
ishte prej dikut tjetër, përvreç prej All-llahut, do të gjenin
në te shumë kundërthënie”. (En Nisaë 82)

“Ne me madhërinë Tonë e shpallëm Kur’anin dhe Ne
gjithsesi jemi mbrojtës të tij” (El Hixhr 9)56
Çdo fjalë e Kur’anit dhe e jetës së Muhamedit s.a.v.s. e
dëshmojnë prejardhjen e Tij Hyjnore. Karakteri i sinqertë i
Muhamedit s.a.v.s. dhe sinqeriteti me të cilin pohonte se
Kur’ani është fjalë e Allahut xh.sh., nuk lë asnjë fije dyshi56

Halil Ibrahimi, “Islami dhe Krishterimi”, fq. 48-49.
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mi për të menduar të kundërtën. Ai, edhe para se të shpallej Pejgamber, kishte qenë i njohur si “i besueshmi, i
sinqerti”. Edhe armiqtë e tij më të mëdhenj e pranonin
çiltërsinë e personalitetit të tij. Aq shumë e kishte fituar
Muhamedi s.a.v.s. besimin e arabëve politeistë, saqë edhe
armiku i tij më i pamëshirshëm, Ebu Xhehli, i pati thënë
një ditë: “O Muhamed, unë nuk po të them se je gënjeshtar, por këtë fe që ke sjellë, s’e dua...”.57 Edhe armiqtë e
tij më të tërbuar e pranonin se Muhamedi ishte profet i vërtetë, por e kundërshtonin për shkak të egoizmit që kishin
ndaj tij! Kur’ani thotë kështu:
£`Å3»s9ur š•tRqç/Éj‹s3ãƒ Ÿw öNåk¨XÎ*sù ( tbqä9qà)tƒ “Ï%©!$# y7çRâ“ósu‹s9 ¼çm¯RÎ) ãNn=÷ètR ô‰s%
ÇÌÌÈ tbrß‰ysøgs† «!$# ÏM»tƒ$t«Î/ tûüÏHÍ>»©à9$#

“Ne dimë se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të
gënjejnë ty, por ata mizorë mohojnë argumentet e Allllahut”. (El En’Amë 33)
Perandori Bizantin, Herakliusi, mori një letër nga Pejgamberi Muhamed, me të cilën e ftonte në Islam. Herakliu,
në vend që të zemërohej nga përmbajtja e letres, ai shfaqi
interesim për të dhe, duke dashur të mësonte se për çfarë
bëhej fjalë, dha urdhër t’i sillnin pranë tij disa prej bashkëvendasve të letërdërguesit. Në mesin e tyre, në Siri, në
krye të një karvani tregtarësh nga Meka ndodhej njëri prej
armiqve më të tërbuar të Muhamedit s.a.v.s., Ebu Sufjani.
57

Osman Nuri Topbash, “Frymera meshire nga Muhamedi”, Stamboll 2004,
fq. 54.
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Njerëzit e perandorit e gjetën Ebu Sufjanin dhe e nxorën
para tij. Perandori e priti Ebu Sufjanin me shokët e vet në
prani të parësisë. Herakliusi i pyeti ata me anë të përkthyesit: “Cili prej jush është më i afërt në fis me këtë person që
thotë se është Profet?”. “Më i afërti jam unë!”, iu përgjigj
Ebu Sufjani. Herakliusi iu drejtua përkthyesit: “Thuaju
këtyre se do ta pyes këtë njeri për disa gjëra. Po të gënjejë,
shokët të thonë se gënjen!”. Ebu Sufjani tha: “Vallahi, po
të mos harroja, se shokët do të thoshin se kam gënjyer, do
ta kisha gënjyer për të!” Dhe vazhdon: “Pyetja e parë që
më bëri Herakliusi, qe kjo: “ç‘vend zë prejardhja e tij mes
jush?” “Prejardhja e tij është e fisme!” “A pati më parë
ndër ju ndonjë që të ketë pretenduar si ky”-më pyeti Herakliusi. “Jo”- i thashë unë. “A pati sundimtarë mes të parëve
të tij?” “Jo”- i thashë. “Ata që e ndjekin atë, a janë parësia,
apo shtresa e ulët?” “Shtresa e ulët”- i thashë unë. “Ata që
e ndjekin shtohen apo pakësohen?” “Shtohen”- iu përgjigja
unë. “A ka mes tyre që, pasi ta kenë pranuar fenë e tij, të
kenë ndërruar mendje?” “Jo” i thashë unë. “Para se të dilte
me këtë pretendim, a pati ndodhur ndonjëherë ta keni akuzuar për gënjeshtër?” “Jo”- iu përgjigja unë. “A pati ndodhur ndonjëher të mos e ketë mbajtur fjalën?” “Jo” i
thashë. “A keni luftuar me të?”- vazhdoi të më pyeste Herakliusi. ”Po” iu përgjigja unë. “Si përfunduan këto luftëra?” “Disa herë na mundi ai, disa herë e mundëm ne!”
“Mirë, po ç‘kërkon prej jush?” “Na thotë: “Faljuni vetëm
Allahut, mos i bëni asnjë shok Atij dhe braktisni idhujt të
cilëve u janë lutur etërit tuaj! Pastaj na porosit të falim na-
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maz, të jemi të drejtë e të ndershëm dhe të kujdesemi për
prindërit dhe të afërmit”.
Pas kësaj, Herakliusi i tha përkthyesit: “Thuaji atij: “Të
pyeta për prejardhjen e tij dhe më the që është shumë e fisme. Të tillë janë profetët; ata zgjidhën mes fisnikëve të fisit.
Të pyeta nëse pati para tij ndonjë që të ketë dalë me
këtë pretendim dhe më the jo. Po të kishte pasur, do të thosha se e merr si shembull atë.
Të pyeta nëse ka mes të parëve të tij sundimtarë dhe
mu përgjigje jo. Po të kishte, do të thosha se përpiqet ta
rifusë në dorë sundimin e të parëve të vet.
Të pyeta nëse pati ndodhur më parë ta shihnit nëse po
gënjente dhe më the jo. Unë e di se njeriu që nuk thotë gënjeshtra për njerëzit, nuk thotë gënjeshtra as për Allahun!
Të pyeta nëse ata që e ndjekin, janë prej parisë apo
shtresës së ulët, më the se janë të shtresës së ulët. Kështu
ndodh në fillim me profetët; ata që e ndjekin janë njerëz të
shtresës së ulët.
Të pyeta nëse ata që e ndjekin shtohen apo pakësohen
dhe më the se shtohen. E veçanta e feve të vërteta është se
gjer në plotësimin e kumtesës numri i ndjekësve vjen gjithmonë duke u shtuar.
Të pyeta nëse pati ndodhur të mos e ketë mbajtur fjalën
dhe më the jo. Të tillë janë profetët, nuk e kthejnë fjalën!
Të pyeta se ç‘kërkon prej jush dhe më the se ju kërkon
të adhuroni vetëm Allahun duke mos barazuar asgjë tjetër
me Të; të largoheni prej idhujve, të falni namaz të jeni të

Senad Maku

54

drejtë e të ndershëm. Po që se këto që the janë të vërteta, ai
njeri do të sundojë shumë shpejt në këtë vend ku më shkel
këmba. Unë e kam ditur se do të dalë një profet, por nuk e
parashikoja se do të ishte prej jush. Po ta dija se mund të
takohesha me të, do të merrja parasysh të gjitha vështirësitë dhe, po t’i ndodhesha pranë, do t’ia laja këmbët”.58
Kemi shumë shembuj nga jeta e Pejgamberit Muhamed
s.a.v.s. të cilët tregojnë se Muhamedi ishte rob dhe i dërguar i Zotit dhe se Kur’ani nuk është vepër e tij por fjalë e
Allahut të Plotfuqishëm që ia dërgoi robit të vet Muhamedit s.a.v.s. Megjithëse fjala e Allahut është dëshmia më e
fortë që konfirmon origjinën hyjnore të Kur’anit dhe karakterin e dëlirë e të sinqertë të Pejgamberit Muhamedit
s.a.v.s., përmes të cilit na e dërgoi Kur’anin, ne do të përmendim edhe disa fakte tjera të cilat e bëjnë të besueshëm
faktin se Kur’ani është libër i Zotit.
Sa u përket njoftimeve, kushtuar së shkuarës dhe së
ardhmes, Kur’ani jep të dhëna të sakta të cilat në asnjë mënyrë s’mund të jenë pjellë e mendjes njerëzore. Sot, zbulimet e reja kanë nxjerrë në shesh mënyrën e të jetuarit të
popujve të kaluar, fundin e tyre të mirë apo të keq, ashtu
siç kishte njoftuar fjalë për fjalë Kur’ani i Madhërishem
shekuj më parë. Ai tregon për Pejgamberët, Nuhin, Salihun, Lutin, Ibrahimin, Musain, Isanë (Paqa e Zotit qoftë
mbi ta) etj., të cilët bartnin me vete nga një dëshmi të shpa-

58

Po aty, fq. 54-57.
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losur për t’u marrë shembull; tregon për popujt dhe vendbanimet e tyre .59 Kur’ani na tregon:
4 öNÎgÎ=ö6s% `ÏB tûïÏ%©!$# èpt7É)»tã tb%x. y#ø‹x. (#rã•ÝàYu‹sù ÇÚö‘F{$# ’Îû (#rçŽ •Å¡o„ óOs9urr&
$ydrã•uHxå $£JÏB uŽsYò2r& !$ydrã•uHxåur uÚö‘F{$# (#râ‘$rOr&ur Zo§qè% öNåk÷]ÏB £‰x©r& (#þqçR%Ÿ2
(#þqçR%x. `Å3»s9ur öNßgyJÎ=ôàu‹Ï9 ª!$# šc%x. $yJsù ( ÏM»uZÉi•t7ø9$$Î/ Nßgè=ß™â‘ ÷Làiø?uä!%y`ur
ÇÒÈ tbqßJÎ=ôàtƒ öNåk|¦àÿRr&

“A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të shohin se si qe përfundimi i atyre që ishin para tyre!? Ata ishin edhe më të
fortë se këta, ata e lëruan tokën dhe e rindërtuan atë më
shumë se sa këta, atyre u patën ardhur të dërguarit e vet
me fakte të qarta. Pra, Allahu nuk ishte që t’ju bëjë të padrejtë atyre, por ata vetvetes i bënë të padrejtë”. (Er Rrum
9)
3 öNÍkÈ]Å3»|¡tB ’Îû tbqà±øÿs‡ Èbrã•à)ø9$# z`ÏiB Nßgn=ö7s% $uZõ3n=÷dr& öNx. öNçlm; Ï‰öku‰ öNn=sùr&
ÇÊËÑÈ 4‘sS‘Z9$# ’Í<'rT[{ ;M»tƒUy y7Ï9ºsŒ ’Îû ¨bÎ)

“A nuk e kanë të qartë ata se sa breza para tyre i kemi
zhdukur, e këta ecin nëpër ato vendbanime të tyre. Në
gjurmët e atyre ka fakte për ata që kanë arsye të shëndoshë”. (Ta Ha 128)
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ô`¨B Oßg÷YÏBur $Y6Ï¹%tn Ïmø‹n=tã $uZù=y™ö‘r& ô`¨B Nßg÷YÏJsù ( ¾ÏmÎ6/Rx‹Î/ $tRõ‹s{r& ˆxä3sù
4 $oYø%t•øîr& ô`¨B Oßg÷YÏBur šßö‘F{$# ÏmÎ/ $oYøÿ|¡yz ïÆ¨B Oßg÷YÏBur èpysøŠ¢Á9$# çmø?x‹s{r&
ÇÍÉÈ šcqßJÎ=ôàtƒ óOßg|¡àÿRr& (#þqçR%Ÿ2 `Å3»s9ur óOßgyJÎ=ôàu‹Ï9 ª!$# šc%Ÿ2 $tBur

“Secilin prej tyre e kemi dënuar për shkak të mëkatit të
vet; disa prej tyre Ne i goditëm me furtunë plot rërë, disa
i shkatërruam me krismë nga qielli, kurse disa të tjerë i
sharrum në tokë dhe disa përmbytëm në ujë. All-llahu
nuk u bëri atyre ndonjë padrejt, por ata vetës së tyre i
bënë padrejtë”. (El Ankebutë 40)
Allahu në librin e tij, kur flet për popujt dhe pejgamberët, i kërkon Muhamedit s.a.v.s. t’u tregojë njerëzve se ai
nuk kishte marrë pjesë në ato ngjarje dhe as që dinte për to
gjer atëherë.
šcqà)ù=ãƒ øŒÎ) óOÎg÷ƒt$s! |MYä. $tBur 4 y7ø‹s9Î) ÏmŠÏmqçR É=ø‹tóø9$# Ïä!$t7/Rr& ô`ÏB y7Ï9ºsŒ
ÇÍÍÈ tbqßJÅÁtF÷‚tƒ øŒÎ) öNÎg÷ƒy‰s9 |MYà2 $tBur zNtƒö•tB ã@àÿõ3tƒ óOßg•ƒr& öNßgyJ»n=ø%r&

“Këto janë nga lajmet e fshehta (të hershme) që po t’i
shpallim ty. Ti nuk ishe ndër ta kur i hidhnin shortet se
kush prej tyre do të bëhej kujdestar i Mejremes, nuk ishe
pranë tyre as kur ata ziheshin mes vete”. (Ali Imran 44)
t•øBF{$# Óy›qãB 4’n<Î) !$oYøŠŸÒs% øŒÎ) Çc’Î1ö•tóø9$# É=ÏR$pg¿2 |MZä. $tBur
ÇÍÍÈ šúïÏ‰Îg»¤±9$# z`ÏB |MYä. $tBur
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M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që solli shekulli”, fq. 94; shiko librin “Popujt e zhdukur”, Harun Jahja, Stamboll 2002, mbi popujt e mëparshëm dhe
përfundimi i tyre.

“E ti nuk ishe në anën perëndimore (të vendit ku All-llahu
i foli Musait) kur Ne Musait ia besuam shpalljën (e bëmë
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pejgamber dhe dërguam te faraoni), e ti as nuk ishe aty
pran”. (El Kasas 44)

paganëve, po megjithatë ndodhi pikërisht ashtu siç kishte
paralajmëruar Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë .

|MRr& !$ygßJn=÷ès? |MZä. $tB ( y7ø‹s9Î) !$pkŽÏmqçR É=ø‹tóø9$# Ïä!$t7/Rr& ô`ÏB š•ù=Ï?

tP#t•ysø9$# y‰Éfó¡yJø9$# £`è=äzô‰tGs9 ( Èd,ysø9$$Î/ $tƒöä”•9$# ã&s!qß™u‘ ª!$# šXy‰|¹ ô‰s)©9

ÇÍÒÈ šúüÉ)-FßJù=Ï9 spt6É)»yèø9 $# ¨bÎ) ( ÷ŽÉ9ô¹$$ sù ( #x‹»yd È@ö6s% `ÏB y7ãBöqs% Ÿwur

( šcqèù$sƒrB Ÿw z`ƒÎŽÅ_Çs)ãBur öNä3y™râäâ‘ tûüÉ)Ïk=ptèC šúüÏZÏB#uä ª!$# uä!$x© bÎ)

“Këto janë disa rrëfimet e panjohura (për ty), që po t’i
shpallim ty, e që para këtij (Kur’anit) nuk i ke ditur as ti
as populli yt. Pra të jesh i durueshëm se përfundimi (i
lavdishëm) është për të devotshmit”. (Hudë 49)
Një njeri që s’dinte të shkruante as të lexonte, që
s’kishte prekur libër me dorë (Kur’an: Ankebut 48) dhe që
s’kishte marrë pjesë në ngjarjet e së kaluarës; që s’kishte
dëgjuar e mësuar gjë nga të tjerët, të japë të dhëna kaq të
sakta dhe të prera të cilat shkenca dhe teknologjia i ka zbuluar kohët e fundit; a nuk mjafton kjo për të kuptuar se ai
person ishte i dërguari dhe përfaqësuesi i Allahut, njohësit
të së fshehtës?
Aq sa janë kategorike dhe të drejta njoftimet e Kur’anit
kushtuar së shkuarës, po aq të sakta janë edhe njoftimet
për të ardhmen. A s’është kjo një mrekulli?!
Faktet e tjera që e argumentojnë origjinën Hyjnore të
Kur’anit, janë edhe profecitë (parashikimet) e Kur’anit, të
cilat u përmbushën me saktësi. Në Kur’an, në surën ElFeth, ajeti 27, besimtarët përgëzohen se do të hyjnë në Meke. Kur’ani kishte shkruar për këtë ngjarje, disa vite para
se të ndodhte kjo. Në atë kohë Meka ishte nën sundimin e

ÇËÐÈ $·6ƒÌ•s% $[s÷Gsù š•Ï9ºsŒ ÈbrßŠ `ÏB Ÿ@yèyÚsù (#qßJn=÷ès? öNs9 $tB zNÎ=yèsù

“All-llahu ëndrrën e të dërguarit të Vet e vërtetoi me realitet: se me vullnetin e All-llahut do të hyni në xhaminë
e shenjtë (në Qabe) të siguruar, të rruani flokët e kokave
tuaja, t’i shkurtoni e nuk do të keni frikë! Pra Ai ka ditur
atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të
shpejtë (Hajberin)”. (El Fet-h 27)60
Profecia tjetër e cila gjithashtu u përmbush, ishte paralajmërimi për fitoren e Bizantit, e bërë në kohën kur nuk
kishte asnjë shenjë të vockël se do të ndodhte, pasiqë në
atë kohë Bizanti sapo kishte pësuar humbje të thellë. Kështu, rreth vitit 620 pas Isait a.s., u shpallën këto ajete Kur’anore:
šcqç7Î=øóu‹y™ óOÎgÎ6n=yñ Ï‰÷èt/ -ÆÏiB Nèdur ÇÚö‘F{$# ’oT÷Šr& þ’Îû ÇËÈ ãPr”•9$# ÏMt7Î=äñ
ßyt•øÿtƒ 7‹Í³tBöqtƒur 4 ß‰÷èt/ .`ÏBur ã@ö6s% `ÏB ã•øBF{$# ¬! 3 šúüÏZÅ™ ÆìôÒÎ/ ’Îû ÇÌÈ
ÇÎÈ ÞOŠÏm§•9$# â“ƒÍ“yèø9$# uqèdur ( âä!$ t±o„ ÆtB çŽÝÇZtƒ 4 «!$# ÎŽóÇuZÎ/ ÇÍÈ šcqãZÏB÷sßJø9$#
ÇÏÈ šcqßJn=ôètƒ Ÿw Ä¨$¨Z9$# uŽ sYò2r& £`Å3»s9ur ¼çny‰ôãur ª!$# ß#Î=øƒä† Ÿw ( «!$# y‰ôãur
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Halil Ibrahimi, Vep. e cit., fq. 51; M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që solli
shekulli”, fq. 94.
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“Bizantinët (rumët) u mundën, në tokën më afër (tokës
arabe), po pas disfatës së tyre, ata do të ngadhënjejnë,
brenda pak viteve. Çështja është vendim i All-llahut, fillim e mbarim (për disfatë dhe për fitore). E atë ditë (kur
do të fitojnë bizantinët) besimtarët do të gëzohen, për ndihmën e All-llahut. Ai ndihmon atë që do dhe Ai është i
gjithëfuqishëm, mëshirues. Premtimi i All-llahut është
(ky), All-llahu nuk e thyen premtimin e Vet, por shumica
e njerëzve nuk po dinë”. (Er Rrum 2-6)
Gjithçka tregonte për një shkatrrim të përjetshëm të Bizantit dhe të përmendje një fitore për të, ishte diçka shumë
e palogjikshme në atë kohë, por Zoti, i cili është njohës i së
tashmës dhe i së ardhmes, e dinte më së miri. Shtat vite pas
kësaj profecie (paralajmërimi) Perandoria Bizantine njëmend fitoi pas një beteje të përgjakshme me Persët. Fjala e
Allahut edhe një herë u bë realitet. 61
Gjithashtu Kur’ani flet për historinë e Pejgamberëve të
mëparshëm, duke filluar nga Ademi a.s. e deri te i dërguari
i parafundit, Isau a.s. E tërë kjo histori nuk mund të njihej
nga një njëri që nuk dinte shkrim e lexim; që nuk ishte ulur
para ndonjë mësuesi dhe që nuk kishte lexuar e shfletuar
asnjë libër. Vendi ku kishte jetuar ai, nuk ishte ambient i
diturisë e as i qytetërimit, prandaj, duke jetuar në një ambient të tillë, nuk kishte nga kush të mësonte dhe të dëgjonte
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për historitë e popujve të mëparshëm. Lajmet që solli i dërguari, tregonin se burim i vetëm i këtyre paralajmërimeve
ishte Allahu xh.sh.62
Në suren 111, El-Mesed, e cila i kushtohet xhaxhait të
Pejgamberit, Ebu Lehebit dhe gruas së tij, në mënyrë të
qartë thuhet se Ebu Lehebi do të digjet në zjarrin e xhehenemit sepse ai nuk do ta pranojë islamin. Ky paralajmërim
ishte bërë 10 vite para se Ebu Lehebi të vdiste. Ai mund ta
pranonte islamin sa për sy e faqe vetëm që ta diskreditonte
Pejgamberin por kjo nuk ndodhi. Kjo është një deshmi e
qartë se vetëm Krijuesi i botërave i di të gjitha dhe se
Kur’ani është fjalë e Tij.63
Allahu xh.sh. në Kur’an thotë:
ÇÐÈ ÏŠ$yJÏèø9$# ÏN#sŒ tPu‘Î) ÇÏÈ >Š$yèÎ/ y7•/u‘ Ÿ@yèsù y#ø‹x. t•s? öNs9r&

“A nuk e di ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in? Me banorët e
Iremit me ndërtesa të larta?”. (El Fexhr 6-7)
Në këtë ajet përmendet një popull dhe një qytet për të
cilin nuk dihej asgjë para viteve të 70-ta të shekullit XX-të.
Në këtë vit gjatë gërmimeve në Siri u zbulua një qytet me
emrin Elba. Qyteti besohet të jetë nja 43 shekuj i vjetër dhe
gjëja më e mrekullueshme është se në disa pllaka të gjetura
në rrënojat e këtij qyteti, përmenden emrat e qyteteve më
të cilat Elba kishte patur kontakte tregtie. Edhe Iremi është
një ndër qytetet e përmendura. Në shekullin e VII-të, kur
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Halil Ibrahimi, Vep. e cit., fq. 51-52; M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që solli shekulli”, fq. 94; Taxhedin Bislimi, “Hyrje në shkencën e Usuli Fikhut”,
fq. 50-51.
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Taxhedin Bislimi, Vep. e cit., fq. 51.
Halil Ibrahimi, Vep. e cit., fq. 52.
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po shpallej Kur’ani dhe kur nuk dihej asgjë rreth këtij qyteti të vdekur, përmendet me emër Iremi. A nuk është kjo
një mrekulli?.64
Se Kur’ani është një mrekulli e Zotit, tregon edhe fatki
se një numër i konsiderueshëm i të arriturave shkencore, të
cilat njeriu mundi t’i zbulonte vetëm me ndihmën e teknologjisë së shekullit XX-të, qenë shpallur në Kur’an 1400
vjet më parë. Sigurisht që nuk mund të pretendojmë që
Kur’ani është një libër shkencor, por është një udhëzim i
njerëzve drejt së vërtetës. Megjithatë, në Kur’an gjejmë
shumë fakte shkencore, të cilat janë zbuluar në mënyrë të
plotë vetëm në saje të fjalës së fundit të teknologjisë bashkëkohore. Këto fakte shkencore as që mund të përceptoheshin apo imagjinoheshin në kohën e shpalljes së tij, gjë
që vërteton akoma më tepër prejardhjen e tij hyjnore. 65
Allahu xh.sh. thotë:
öNs9urr& 3 ‘,ptø:$# çm¯Rr& öNßgs9 tû¨üt7oKtƒ 4Ó®Lym öNÍkÅ¦àÿRr& þ’Îûur É-$sùFy$# ’Îû $uZÏF»tƒ#uä óOÎgƒÎŽã\y™
ÇÎÌÈ î‰‹Íky- &äóÓx« Èe@ä. 4’n?tã ¼çm¯Rr& y7În/t•Î/ É#õ3tƒ

“Ne do t’u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t’u
bëhet e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?” (Fussilet 53)
64

Po aty, fq. 50-51, më gjërësisht shiko tek Hamza Mustafa Nijazi, “Burimet e
Kur’anit”, fq. 46.
65
Për më tepër rreth këtyre zbulimeve shkencore lexo librat: “Mrekullitë e
Kur’anit”, Harun Jahja, Stamboll 2002, dhe “Mrekullia e Kur’anit”, Muhamed Muteveli Esh-Sharavi, Prishtinë 1996.
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Një autor jep më shumë vepra në fushën e vet. Secili
dijetar është i specializuar në një fushë të caktuar. Kurse
Kur’ani parashtron parime në sociologji, ekonomi, drejtësi,
psikologji, politikë, ushtri, mjekësi, fizikë, biologji, pra në
çdo fushë; flet për të vërtetat themelore të asaj fushe dhe
diskuton për të shkuarën e për të ardhmen. Cila mendje e
pranon se një libër të tillë e ka shkruar një person që nuk
dinte shkrimin dhe leximin dhe nuk kishte asnjëren prej
mundësive të sotme teknike e shkencore? Askush me mendje në kokë nuk mund të përdorë në emër të Allahut shprehjet që kanë të bëjnë me krijimin, me dhënien e jetës dhe
të vdekjes, akte këto që i përkasin Pozitës Hyjnore. Askush
nuk mund të flasë kurrë për krijimin e qiejve, tokës, yjeve,
maleve, pemëve, kafshëve dhe njerëzve, si dhe për jetën e
cila ende qëndron si një enigmë më vete para shkencëtarëve. Edhe nëse flet, nuk mund të mbledhë asnjë përkrahës
dhe fjalët kurrë nuk mund t’i kenë jetë të gjatë. Secili autor
në veprën e vet përgjithësisht mbetet në ndikimin e kushteve dhe të mjedisit ku jeton si dhe të ngjarjeve të përjetuara
pa pasur mundësi të dalë jashtë një periudhe të ngushtë kohore. Kurse, kur e lexojmë Kur’anin, vëmë re se ai përdor
shprehje kategorike për fillimin dhe fundin e gjithësisë, për
krijimin e njeriut dhe jetën e tij të ardhshme dhe, duam apo
s’duam, jemi të detyruar të themi se “kjo s’mund të jetë
fjalë njeriu”!66
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M. Fethullah Gylen, “Nen hijen e Besimit- 2”, fq. 137,139.
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Merreni Kur’anin dhe lexoni ndodhitë që janë përshkruar aty dhe keni për të parë se me çfarë stili të lartë janë
treguar ato. Asnjë mënyrë e bukur e të treguarit nuk mund
t’i afrohet asaj të Kur’anit, qoftë ky libër historie, morali,
letërsie, i shkruar në çfarëdo gjuhe, në arabisht, turqisht,
frëngjisht etj. Aq bukur përshkruhet e vërteta, saqë njeriu
arrin ta përfytyrojë si diçka të prekshme, konkrete, atë që i
tregohet. Kjo i ngjall njeriut besimin se Kur’ani është fjala
e mrekullueshme e Zotit të Vërtetë.67
Moris Bukaj rreth kësaj teme shkruan: “Vështrimi i
mësipërm e bën të paqëndrueshme hipotezën e parashtruar
nga ata që e shohin Muhamedin si autor i Kur’anit. Si kishte mundur një njeri, nga të qenit analfabet, të bëhej autori më i rëndësishëm sa i përket meritave letrare në gjithë
literaturën arabe? Si kishte mundur të shpallte të vërteta të
natyrës shkencore që asnjë qenie tjetër njerëzore nuk kishte mundur t’i zhvillonte në atë kohë dhe gjithë këtë pa bërë
qoftë edhe gabimin më të vogël në deklarimin e tij rreth
kësaj çështjeje”.68
Profesori Alfred Kroner, i cili është njëri nga gjeologët
më të njohur botërorë, ka thënë: “Duke menduar për shumë nga këto pyetje dhe duke menduar nga erdhi Muhamedi, mendoj se është gati e pamundur që ai të kishte patur
67

Një pyetje drejtuar dijetarëve musliman dhe përgjigja e A. Guliamit, Tiranë
2005, fq. 23.
68
Mauricie Bucaille, “The Bible, The Qur’an and Science”, 1978, fq. 125, sipas Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, “Kush e shkroi Kur’anin”, fq.
37-38; shiko dhe Ahmed Deedat, vep. e cit., fq. 25.
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njohuri për gjëra si zanafilla e përbashkët e gjithësisë,
sepse shkencëtarët këtë e zbuluan vetëm para disa vitesh
me metoda teknologjike shumë të ndërlikuara dhe të përparuara”. 69
E ftojmë lexuesin e sinqertë të persiasë dhe të logjikojë
rreth këtyre fakteve.

Kur’ani është padyshim vepër e Allahu xh.sh.
Kur’ani është libri me i lexuar në botë. Vargjet e tij
janë recituar me dashuri e respek dhe janë memorizuar e
zbatuar në praktikë nga besimtarët myslimanë në mbarë
botën që prej shekullit të shtatë kur Kur’ani iu shpall Muhamedit s.a.v.s. prej Zotit si shpallja e fundit hyjnore dhe si
dëshmi deri në Ditën e gjykimit. Besimtarët frymëzohen,
gjejnë ngushëllim dhe shpesh impresionohen nga stili letrar, harmonia dhe imagjinata poetike e Kur’anit Famëlartë,
sidomos kur e lexojnë atë me zë. Ndryshe nga shpalljet e
tjera, Kur’ani është unik për vërtetësinë dhe saktësinë e përmbajtjes së tij. Në të nuk gjendet asnjë informacion shkencor i cili nuk është vërtetuar nga shkencëtarët. E njëjta gjë
është provuar edhe me kontekstin historik të tij. Megjithatë, ajo ç’farë e bën Kur’anin të qëndrojë bindshëm në krye
të shpalljeve hyjnore, është fakti që fjalët e tij janë ruajtur
të pa ndryshuara dhe janë përcjellë në mbarë botën Islame
në gjuhën origjinale, ashtu siç zbriti (në Arabisht). Kur’ani
69

Mustafa Steven Nicholas & Tariq Nelson, Vep. e cit., fq. 38.
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mbetet i vetmi libër i cili mund të memorizohet i tëri prej
njerzëve të të gjitha moshave, niveleve intelektuale, por
edhe prej kombeve që nuk janë arabë. Ky fakt e bën atë të
quhet me të vërtetë një nga mrekullitë që shoqëruan Muhamedin s.a.v.s. në pejgamberinë e tij. Ky libër i mahnitshëm, me përsosmërinë e tij të lartë gjuhësore e letrare si dhe
me precizitetin shkencor, arrin të depërtojë thellë në zemrat e atyre që e lexojnë dhe të memorizohet prej tyre pavarësisht nga niveli intelektual apo gjuha të cilën ata flasin.
A është shkruar gjerë më sot, vallë, një libër i cili t’i
përshtatet njeriut të çdo shtrese, moshe e niveli, qoftë ai
me shkollë a njeri i thjeshtë, mendimtarë a akademik, fizikant a kimist, madje edhe çoban, nga i cili të kuptojë e përfitojë kushdo? Kur’ani është libri i vetëm që shfaqet në çdo
vend, që shpërndan dritë si dielli, dhe tek i cili, duke e lexuar, gjejnë parime e zgjidhje për rrugën dhe profesionin,
shërim për hallet dhe shkëlqim për idetë e tyre, poeti, oratori, sociologu, ekonomisti, juristi, administratori, politikani, edukatori, nxënësi, lutësi etj. etj.70
Nuk ka libër tjetër, përveç Kur’anit, që mund të lexohet
disa herë pa u mërzitur. Sa e sa vepra të zgjedhura, shkrime ideore dhe poezi e humbin origjinalitetin dhe vlerën, sa
e sa vepra aktuale durojnë a s’durojnë vetëm disa vite, madje disa muaj. Ato e humbin edhe vlefshmërinë, edhe vlerën aktuale dhe hidhen e grisen si një gazetë, kurse Kur’ani,
jo vetëm që nuk zbehet e vjetrohet as si fjalë, as si lexim,

as si përmbajtje e kuptim, as si origjinalitet e aktualitet dhe
as si drejtësi e vleshmëri, por çdo ditë që kalon, shpirtërave, ndërgjegjeve, mendjeve dhe zemrave u jep frymëzime
të reja, u ofron ide dhe njohuri të një niveli më të përparuar
dhe e ruan rininë e freskinë duke u bërë çdo ditë më i ri e
më i freskët. 71
Rrallë ka ndonjë libër në histori që është sulmuar me
aq vrazhdësi dhe është mbrojtur me aq zell dhe dëshirë të
zjarrtë sa Kur’ani. Tani do t’i paraqiten lexuesit disa nga
mendimet e dijetarëve të shquar botërorë, të cilët, pas studimeve të thella që i bënë Kur’anit të Madhërishëm, deklaruan:
Lora Fagliri (studiuse Italiane) - “Kur’ani deri te brezi
ynë është përcjell me një transmetim të përpiktë përmes
një zinxhiri të pashkëputur dhe teksti i tij ka mbetur i
pastër dhe i pandryshuar gjatë shekujve dhe i tillë do të
mbetet derisa të ekzistojë jeta në sipërfaqen e tokës”.
Filip Hiti për metodën e ligjërimit të Kur’anit thotë: “Ajo
është aq e lartë, saqë nuk mund të krahasohet me të
tjera, nuk mund të kopjohet, të emitohet etj.”.
Carls Mills, nisur nga pasuria e stilit të Kur’anit, shpreh se
“ai zotëron një aparencë të tillë të lartë, të papërkthyeshme e të papërsëritshme”.
CI. Huart - “Kur’ani si fjalë e Allahut iu komunikua Muhamedit nëpërmjet revelacionit”.
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M. Fethullah Gylen, “Nen hijen e Besimit- 2”, fq 133.

Po aty, fq. 133, 134.
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Artur Belegri - “Kur’ani i Madhërueshëm është mrekullia
më e fuqishme e Pejgamberit tonë, dërguar me anë të
ëngjëllit”.
Mr. Roduell - “Njeriu gjatë leximit të Kur’anit mbetet
mes mahnitjesh”.
Di Kastro (studiues francez) - “Injorimi ynë kurrsesi nuk
do të thotë se Kur’ani nuk ishte dhe nuk vazhdon të jetë
libër hyjnor, me ndikim të madh në psikologjinë e njeriut”.
Ljubildd Weiss (studiues i Kur’anit) - “Nga Kur’ani mua
më del një zë më madhështor se sa zëri i Muhamedit
s.a.v.s... Kur’ani që u ligjërohej arabëve në shekullin
VII dhe tundte thellësitë e tyre shpirtërore, edhe sot ka
të njëjten fuqi si për lexuesin e shekullit të XX-të, ashtu
edhe për lexuesin e shekullit të XXV-të”.
H. A. R. Gibb - “Kështu, pra, po të ishte Kur’ani vepër e
tij (Muhamedit), atëherë njerëzit tjerë do të kishin mundur të bënin gara me të. Le t’i krijojnë vetëm dhjetë
vargje, të cilat do të ishin të ngjashme, por, nëse këtë
nuk mund ta bejnë, (e këtë me siguri nuk janë në gjendje) atëherë Kur’anin duhet ta pranojnë si mrekulli
jashtëzakonisht të qartë”.
Një i krishterë Indian thotë: “Kur’ani është libri i vetëm qiellor, i cili mësohet përmendësh nga mijëra njerëz
nga të gjitha anët e botës, kurse librat e tjerë të shenjtë i
gjejmë të ruajtura vetëm si shkrime të shtypura. Po të
ndodhë për ndonjë arsye që librat e shkruar në letra të
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treten nga njerëzit, Kur’ani do të mbetet libri i vetëm i
ruajtur në gjoksa”.72

Përfundim
Argumentet që cekëm deri më tani, tregojnë qartazi se
Kur’ani është libër, fjalë e Allahut xh.sh., dhe jo vepër e
Muhamedit s.a.v.s., as e arabëve, as e xhinnëve, dhe as kopje e burimeve çifuto-krishtere.
Disa nga karakteristikat kryesore të Kur’anit Famëlartë
janë:
a) Pastërtia në të shprehur.
b) Transmetimi i lajmeve të padëgjuara më parë, të ndodhura e të pandodhura.
c) Mos ekzistenca e gabimeve në të.
d) Kuptimplotë.
e) Vërtetësia e lajmeve.
f) Ligj i përsosur, i përshtatshëm për çdo kohë e çdo vend.
g) I pajisur me një kod matematikor të admirueshëm e të
mrekullueshëm.
h) Burim i shkencave dhe dijeve.
i) Sfidë ndaj dijes dhe dijetarëve, etj.etj.73
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Këto thënie gjinden tek: Zgjimi Islam, viti IX, nr. 5/ Qershorë 2004, Prishtinë, “Thëniet e mendimtarëve me famë botërore rreth: Islamit, Kur’anit dhe
Muhamedit a.s.”, Senad Makoviq; dhe te, M. Fethullah Gylen, “Lëkundjet që
solli shekulli”, fq. 106.
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Muhamed Sytari, Hap pas hapi me “Udhën Islame”, fq. 53-54
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Atyre që akoma vazhdojnë të besojnë se Kur’ani është
vepër e dikujt tjetër, përveç Allahut xh.sh., u këshilloj të
lexojnë ajetin Kur’anorë:
$Zÿ»n=ÏF÷z$# ÏmŠÏù (#rß‰y`uqs9 «!$# ÎŽö•xî Ï‰ZÏã ô`ÏB tb%x. öqs9ur 4 tb#uäö•à)ø9$# tbrã•-/y‰tFtƒ Ÿxsùr&
ÇÑËÈ #ZŽ•ÏWŸ2

“A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të
ishte prej dikut tjetër, përveç prej All-llahut, do të gjenin
në te shumë kundërthënie”. (En Nisaë 82)
E, nëse akoma vazhdojnë të jetojnë në botën e ankthit
dhe të dyshimit, Zoti i udhëzoftë!
Këtë kapitull po e përfundoj me fjalët e Allahut xh.sh.
në Kur’anin e Madhërishëm:
ÇÊÒËÈ tûüÏHs>»yèø9$# Éb>u‘ ã@ƒÍ”\tGs9 ¼çm¯RÎ)ur

“E edhe ai (Kur’ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të
botëve”. (Esh Shuaraë 192)
ÇÑÑÈ ¥úüÏm y‰÷èt/ ¼çnr't7tR £`ßJn=÷ètGs9ur

“E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohe vërtetësinë e
tij”. (Sad 88)
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Fenomeni i shpifjeve rreth shumësisë
së bashkëshortëve të Pejgamberit s.a.v.s.

72

ulnin veten kaq posht duke bërë kësi shpifjesh. Ka prej
tyre që e njohin të vërtetën, por, nga urrejtja dhe mllefi i
tyre ndaj Muhamedit s.a.v.s. dhe Islamit në përgjithësi,
shpifin gjëra të paqena, vetëm e vetëm të mbjellin farën e
dyshimit ndër njerëz të thjeshtë e të pafajshëm nën maskën
e punimeve shkencore.

Hyrje
Shumë njerëz të pandershëm thurrin shpifje ndaj Muhamedit s.a.v.s., krijesës më të dashur dhe më të përsosur
të gjithësisë. Këta armiq të së vërtetës Hyjnore janë përpjekur që të shpifin lloj-lloj të pavërtetash për njeriun më
fisnik të mbarë gjinisë njerëzore. Njerëz të pajisur me vese
dhe cilësi të ulta, argatë të iblisit e, satanait mundohen që
të hedhin baltë mbi njeriun që është shembulli më i mirë
dhe më i përkryer i njerëzimit.
Njëra prej çështjeve kryesore për të cilën kundërshtarët
e islamit e akuzojnë dhe etiketojnë Muhamedin, është martesa e tij me shumë gra.
Shumë libra dhe revista e paraqesin Muhamedin s.a.v.s.
si një njeri i dhënë pas epsheve dhe e etiketojnë në forma
të ndryshme, si: “Muhamedi pedofil”, “Seksualiteti i Muhamedit”, etj.. Dua të theksoj se ata që flasin pa menduar
për këtë çështje, janë ndër të tillët që nuk lexojnë e as vrasin mendjen për asgjë. Këta njerëz, po që se do të merrnin
pakëz mundimin dhe t’u hidhnin një sy librave rreth historisë apo jetës së Pejgamberit Muhamed s.a.v.s., nuk do ta
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A ishte Muhamedi s.a.v.s. i dhënë pas epsheve?
Si në të kaluarën, ashtu edhe sot armiqtë e islamit nuk
pushojnë së shpifuri për njeriun më të dashur të Allahut
xh.sh., duke bërë përpjekje që ndër njerëz të mbjellin farën
e urrejtjes, të gënjeshtrave e të mashtrimeve për njeriun më
fisnik të të gjitha kohërave, vetëm e vetëm që t’i bëjnë të
dyshojnë në Pejgamberinë e Muhamedit s.a.v.s. dhe t’i largojnë nga besimi i vërtetë. Është për të të ardhur keq se si
disa muslimanë përvetësojnë mendimet e këtyre dhe bien
viktima të akuzave të tyre të rrejshme.
Një nga shpifjet është edhe kjo:
“Muhamedi ishte i dhënë pas epshit, shkonte pas dëshirave dhe kënaqësive të tij dhe vepronte nën ndikimin e
epshit të tij. Nuk i mjaftoi një grua, as katra si çdo pasuesi
të tij, por u martua më shumë se dhjetë herë, siç ia donte
epshi dhe dëshira”.74
Në librin “A është Muhamedi profet?” të autorit Joseph
Smith, botuar nga shtëpia botuese “Tenda” në Prishtinë,
74

Muhamed Ali Sabuni, “Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave
të Pejgamberit a.s.”, Tiranë 2000, fq. 7-8.
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thuhen shumë gënjeshtra për Muhamedin s.a.v.s. Në faqen
67-68 të këtij libri do të gjëni një shkrim të titulluar “Seksualiteti i Muhamedit” ku thuhet: “Apostulli i Allahut, që
Allahu ta bekojë atë, tha: Gabrielli solli një kazan nga i
cili hëngra dhe fitova fuqinë për marrëdhënie seksuale, të
barabartë me 40 burra”.
Për gënjeshtarët si këta Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë thotë:
ÇÎÈ $\/É‹x. žwÎ) šcqä9qà)tƒ bÎ) 4 öNÎgÏdºuqøùr& ô`ÏB ßlã•øƒrB ZpyJÎ=Ÿ2 ôNuŽã9x.

“Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, e ata
nuk thonë tjetër vetëm se gënjeshtër”. (El-Kehf: 5)
¾ÍnÍ‘qçR –LÉêãB ª!$#ur öNÎgÏdºuqøùr'Î/ «!$# u‘qçR (#qä«ÏÿôÜã‹Ï9 tbrß‰ƒÌ•ãƒ
Èd,ptø:$# ÈûïÏŠur 3“y‰çlù;$$Î/ ¼ã&s!qß™u‘ Ÿ@y™ö‘r& ü“Ï%©!$# uqèd ÇÑÈ tbrã•Ïÿ»s3ø9$# onÌ•Ÿ2 öqs9ur
ÇÒÈ tbqä.ÎŽô³ßJø9$# onÌ•x. öqs9ur ¾Ï&Íj#ä. ÈûïÏd‰9$# ’n?tã ¼çnt•Îgôàã‹Ï9

“Ata duan ta shuajnë dritën e All-llahut me gojët e tyre,
po All-llahu e plotëson (e përhap) dritën e vet, edhe pse e
urrejnë jobesimtarët. Ai (All-llahu) është që e dërgoi të
dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë për ta
bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët e
urrejnë.” (Es Saff: 8-9)
Vërtet, ata janë urrejtës dhe gënjeshtarë, sepse Muhamedi s.a.v.s. nuk ishte i dhënë pas epshit, por i dërguar nga
mesi njerëzorë. U martua si çdo njeri që të jetë shembull i
mirë për pasuesit e tij. Muhamedi s.a.v.s. ishte njeri sikur
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ata, por të cilin Allahu xh.sh. e veçoi duke e shpallur Pejgamber.
ÇÊÊÉÈ Ó‰Ïnºur ×m»s9Î) öNä3ßg»s9Î) !$yJ¯Rr& ¥’n<Î) #Óyrqãƒ ö/ä3è=÷WÏiB ×Ž|³o0 O$tRr& !$yJ¯RÎ) ö@è%

“Thuaj (O Muhamed): Unë jam vetëm njeri sikurse edhe
ju, mua më shpallet (më është dërguar shpallja)...”. (El
Kehf:110)
Pejgamberi nuk ishte i veçuar nga pejgamberët e tjerë,
ai nuk kundërshtoi rrugën e tyre, siç thonë të krishterët:
“Ekziston një dallim i madh ndërmjet Isait dhe Muhamedit, dallim mes atij që zotëronte dhe luftonte epshin e vet si
Isai, i biri i Merjemes, dhe mes atij që shkonte sipas dëshirës dhe epshit të tij, si Muhamedi”. 75
Këto pohime hipokrite ndaj Muhamedit s.a.v.s. mund
t’i joshin disa jomuslimanë shkurtpamës, madje disa prej
tyre mund t’i pranojnë edhe si të vërteta, duke menduar se
po veprojnë drejt.
Një poet ka thënë:
“Nuk është çudi i verbëri ta mohojë dritën e diellit.
Nuk është çudi i sëmuari ta mohojë shijen e ujit”.

Në lidhje me këtë Allahu xh.sh. thotë:
ÇÍÏÈ Í‘rß‰•Á9$# ’Îû ÓÉL ©9$# Ü>qè=à)ø9$# ‘yJ÷ès? `Å3»s9ur ã•»|Áö/F{$# ‘yJ÷ès? Ÿw $pk¨XÎ*sù

“…Në të vërtet sytë nuk verbohen, por verbohen zemrat
në krahëror”. (El Haxh: 46)
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Muhamed Ali Sabuni, vep. e cit., fq. 8

Shpifjet ndaj të vërtetave Islame

75

Mendimtari dhe shkrimtari britanez, Tomas Karlil
(1795-1881), i lindur në Skoci, duke folur rreth kësaj
çështjeje, ka thënë (The Heroes, fq. 83): “Muhamedi kurrë
nuk ishte njeri i epsheve, pavarësisht nga akuzat e rreme e
të padrejta ndaj tij. Ne kemi bërë një gabim të tmerrshëm,
kur e kemi konsideruar si një beduin i cili nuk ka brengë
tjetër, përveç arritjes së kënaqësive të tij. Pa dyshim, ai
ishte njeriu më i largët prej kënaqësive të jetës”. 76
Nëse poligamia ishte një gjë e zakonshme në shoqërinë
arabe dhe joarabe qysh para Islamit, atëherë pse e trajtojnë
të Dërguarin s.a.v.s. si rast të veçantë dhe nuk i kushtojnë
vëmendje poligamisë në jetët e profetëve izraelitë gjatë
gjithë historisë?
Dr. Mustafa Sibai në librin e tij “Gruaja mes fikhut dhe
ligjit” thotë: “Kur isha në Dablin (Kryeqyteti i Irlandës)
në vitin 1956, vizitova institutin e Jezuitëve atje dhe mbajta
një diskutim të gjatë me drejtorin e Institutit. E pyeta, “Pse
e sulmoni Islamin dhe të dërguarin e Tij, veçanërsiht në
librat tuaj shkollorë? Kjo nuk më duket gjë e duhur për
këtë kohë, për kohën e kuptimit në mes njerëzve e kulturave
të ndryshme”? Ai u përgjigj, “Ne, perëndimorët nuk mund
të rrespektojmë njeriun që është martuar me nëntë gra!”
Iu përgjigja: “A i rrespektoni profetët e Allahut, Davudin
dhe Sulejmanin a.s.?” U përgjigj, “Po të dy janë prej
profetëve të Tevratit”.

I tregova se Davudi a.s. kishte një mijë gra, siç e dimë
të gjithë. Ndërsa, siç është cekur në Tevrat, profeti i Zotit,
Sulejmani a.s., kishte shtatëqind gra të lira dhe treqind robëresha, të cilat ishin prej më të bukurave të kohës. “Atëherë, pse duhet të keni respekt ndaj këtyre profetëve, ndërsa
sulmoni të Dërguarin s.a.v.s., i cili u martua vetëm me nëntë gra?- e pyeta unë. Heshti për një kohë dhe pastaj më
tha: “Më vjen keq që u shpreha keq. Kisha qëllim të thosha
që perëndimorët nuk e rekomandojnë martesën me më
shumë se një grua. Neve na duket që personi i cili praktikon poligaminë, është jo normal apo ka pasion të jashtëzakonshëm”. Pastaj e pyeta: ” Ç’mendoni për Davudin e
Sulejmanin dhe profetët e tjerë të cilët praktikuan poligaminë, duke filluar me gjyshin e tyre, Ibrahimin a.s.?” Kështu, heshti dhe nuk më dha përgjigje”.77 Rreth poligamisë
në Bibël do te flasim më vonë .
M. Watt në lidhje me Muhamedin s.a.v.s. thotë: “Pak
kush nga njerëzit e mëdhenj të historisë, është vlerësuar aq
gabimisht në perëndim sa Muhamedi. Jemi të obliguar t’i
përmirësojmë këto shtrembërime, duke iu referuar karakterit virtuoz dhe të lartë të jetës së Muhamedit dhe këmbëngultësisë në thirrjen të cilën Zoti ia besoi atij”.78
Poashtu prof. Bevan dhe W. Montogomery, kur flasin
në lidhje për Muhamedin s.a.v.s. thojnë: “Në Perëndim,
asnjë figurë e madhe, gjatë gjithë historisë, nuk është vle77
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Edukata Islame, nr. 78, fq. 51-52.
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Po aty, fq. 52-53.
Ajni Sinani, “Të tjerët për Islamin”, fq. 148.
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rësuar me aq tendenca dashakeqe sa është vepruar me
Muhamedin”.79

Urtësitë dhe qëllimet e martesave
Në vijim do të lexoni urtësitë dhe qëllimet e martesave
të Pejgamberit Muhamed s.a.v.s. me disa gra. Shpresojmë
se do të japim argumente të mjaftueshme dhe në këtë mënyrë t’i hedhim posht gënjeshtrat dhe trillimet që janë thënë për Muhamedin s.a.v.s. rreth kësaj çështjeje. Gjithashtu
shpresojmë se rinia jonë do ta kuptojë se Islami është fe e
fuqisë, e dinjitetit dhe se në të nuk ka kurrfarë lloj dyshimi
e pavërtetësie.
Për të hequr çdo dyshim që bie ndesh me personalitetin
e Muhamedit s.a.v.s., do t’i shtrojmë për diskutim dy çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me martesat e
tij.
1. Pejgamberi- nuk e shtoi numrin e grave, përveç kur ai
hyri në moshën e pleqërisë, pra, pas të pesëdhjetave.
2. Të gjitha gratë e tij të pastra ishin të veja, përveç Ajshes
r.a. e cila ishte beqare. 80
Dihet se Pejgamberi s.a.v.s. nuk u martua deri në moshën 25 vjeçare. Po të kemi parasysh klimën posaçërisht të
nxehtë të atij vendi dhe jetën e virtytshme gjer në këtë moshë, kuptojmë se ai kishte një vullnet të jashtzakonshëm
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për t’i zotëruar dëshirat trupore. Po të shmangej qoftë edhe
për një çast të vetëm nga rruga e drejtë, atëherë armiqtë e
tij, të djeshëm e të sotëm, nuk do të ngurronin aspak që për
këtë ta njoftonin gjithë botën. 81
Ai jetoi në një klimë jashtëzakonisht të nxehtë, ku dëshirat fizike bëjnë presion të fortë mbi njeriun; kur tek njerëzit zhvillohet shumë herët pjekuria fizike dhe kur një
kënaqje e lehtë, ishte gjë e zakonshme në mesin e njerëzve
të të gjitha klasave. Megjithatë, Muhamedi s.a.v.s., asnjëherë nuk iu afrua grave derisa nuk i pat mbushur njëzet e
pesë vjet. Në këtë moshë ai u martua për herë të parë. Në
mbarë Arabinë ai qe i njohur për karakterin e tij të padyshimtë dhe e quanin “El-Emin” (Besnik), një titull që ishte
simbol për standardin më të lartë të jetës morale. 82
Pejgamberi ynë martesën e parë e bëri në moshën 25
vjeçare. Kjo martesë zgjati 25 vjet. Pas vdekjes së bashkëshortës së parë, Pejgamberi s.a.v.s. jetoi si beqar derisa nuk
iu afrua të pesëdhjetave. Ja, pra, të gjitha martesat për të
cilat akuzohet (Muhamedi s.a.v.s.), fillojnë pas kësaj
moshe. 83
Praktika dëshmon se mosha 25-50 vjeçare është periudhë kur epshet e njeriut janë në kulminacion; moshë kur
njeriu më së shumti anon kah gjinia femërore. Muhamedi
s.a.v.s. tejkalon këtë fazë të jetës së tij duke mos lën epshet
81

M. Fethullah Gylen, „Nën hijen e Besimit-2“, fq. 108-109.
Hamude Abdulati, “Islami në Fokus”, Shkup 2000, fq. 338.
83
Shih, Saffijurrahman El-Mubarekkfuri, Vep. e cit., fq. 136, dhe M. Fethullah
Gylen, “Lëkundjet që solli shekulli”, fq. 50.
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Po aty, fq. 152-153.
Muhamed Ali Sabuni, Vep. e cit., fq. 9.
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të dominojnë mbi të. Ai gjatë kësaj kohe nuk i bëri ortake
zonjës Hatixhe . 84
Po të ishte qëllimi i martesave të tij lëshimi pas epshit
apo plotësimi i dëshirave seksuale, ai do të martohej në
moshën rinore e jo në pleqëri dhe, natyrisht, do të martohej
me beqare dhe jo me gra të veja e të moshuara.
Transmetohet se kur i biri i Abdullahut, Xhabiri, shkoi
tek Pejgamberi s.a.v.s., i qeshur në fytyrë, Pejgamberi i
tha: “A u martove?” Tha: “Po”. I tha: “Beqare apo të vejë?” I tha: “Të vejë”. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. i tha: “Po
të martoheshe me një beqare, do të luaje me të, e ajo do të
luante me ty, do të qeshje me të, e ajo do të qeshej me ty”.
Pejgamberi s.a.v.s. me këtë rast i propozoi martesën me
beqareshë, meqë ai e dinte mirë mënyrën e kënaqjes dhe
rrugën e dëshirës dhe a është e logjikshme që dikush të
martohet me gra të veja e ti lë beqareshat, të martohet në
moshë të shtyer e ta lë moshën e re, nëse ka për qëllim
kënaqjen e epshit?
Shtrohet pyetja: Pse Pejgamberi s.a.v.s. nuk u martua
me shumë gra në moshën e re? Pse nuk u martua me beqare, por me gra të veja? Pa dyshim se ky qëndrim hedh
poshtë çdo thashetheme dhe shpifje nga njerëz të cilët dëshirojnë t’ia njollosin Muhamedit s.a.v.s. autoritetin e tij të
pastër. 85
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Kur mushrikët Kurejshë ia ofruan Muhamedit s.a.v.s.
vajzën më të bukur vetëm e vetëm që ta braktiste misionin
e tij Islam, ai iu përgjigj negativisht kësaj oferte. Kjo dëshmon se Pejgamberi s.a.v.s. nuk ishte i dhënë pas epsheve,
siç e akuzojnë disa. 86
Martesat e Muhamedit s.a.v.s. nuk bëheshin për shkak
të epshit apo dëshirës, por për qëllime fisnike. Këtë do ta
pranonin edhe armiqtë e Islamit, sikur ta ndrydhnin fanatizmin dhe xhelozinë që kanë brenda në shpirt dhe të gjykonin me arsye.
Abdullah Nasih Ulvan, kur flet për “Martesat e Muhamedit s.a.v.s. me më shumë se një grua, cek disa nga arsyet
dhe rrethanat që e shtynë Muhamedin s.a.v.s. të martohej
me më shumë se një grua. Disa nga këto arsye janë: 1. Përhapja e edukimit, 2. Arritja e përkrahjes së Islamit, 3. Perfeksioni i legjislacionit, 4. Solidariteti shoqërorë, 5. Forcimi
i lidhjeve shoqërore, 6. Forcimi i një shembulli përfekt për
muslimanët.87
Dijetarët Islam, duke analizuar thellë këtë çështje kaq
të ndjeshme, na bëjnë me dije se urtësitë dhe motivet e martesave të Muhamedit s.a.v.s. bëheshin kryesisht për katër
arsye :
1.Urtësia e martesës për motive të dijes.
2.Urtësia e martesës për motive ligjsjellëse(ligjvënës).
3.Urtësia e martesës për motive politike.
4.Urtësia e martesës për motive shoqërore.
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Irfan Abazi, Taxhedin Bislimi, Faredin Ebibi, Jusuf Zimeri, “E drejta Familjare në Islam”, Shkup 1996, fq. 157.
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Muhamed Ali Sabuni, Vep. e cit., fq. 10.
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E drejta Familjare në Islam, fq. 156-157.
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Urtësia e martesës për motive të dijes.
Duke u martuar me shumë gra, Muhamedi s.a.v.s. kishte për qëllim kualifikimin e një grupi të grave të cilat do
tua mësonin grave të tjera rregullat themelore të sheriatit.
Gratë përbënin gjysmën e shoqërisë, dhe kjo ishte e rëndësishme. Ajo që ishte bërë obligim për burrat, ishte bërë
obligim edhe për gratë. Shumë prej tyre tyre kishin turp ta
pyesnin Muhamedin s.a.v.s. për disa nga rregullat islame,
sidomos për çështjet që i përkisnin natyrës së tyre.
Transmetohet nga Ajshja r.a. se një grua e Ensarëve e
kishte pyetur Pejgamberin se si duhej t’i pastronte të përmuajshmet (menstruacionet). Pejgamberi, i tha: “Merre
një copë pambuk të parfymosur dhe pastrohu me të”. Ajo i
tha: “Si të pastrohem me të, O i dërguar i Zotit”. I tha:
“Pastrohu me të”. Ajo përsëri e pyeti: “Si të pastrohem
me të, O i dërguar i Zotit”. Ai i tha asaj: “Subhanallah pastrohu me të”. Ajshja thotë: “Ia morra asaj pambukun prej
dore dhe i thashë: “Vendose në këtë vend dhe ki vëmendjen ndaj njollave të gjakut”, dhe ia shpjegova asaj vendin
se ku duhej ta vendoste atë. Me siguri se Pejgamberi
s.a.v.s. kishte turp të shprehej haptazi, por, meqë kishte
edhe gra të cilave u vinte turp të shpreheshin lirshëm, atëherë Pejgamberi s.a.v.s. u kërkonte atyre më shumë sqarime lidhur me atë që u interesonte.88
88

Muhamed Ali Sabuni, fq. 13, shih edhe tek Edukata Islame, nr. 78, fq. 55
dhe Muhamed Rashid Rida, “Të drejtat e gruas në Islam”, Tiranë 2006, fq.
68-69.
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Transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi se njëherë kishte shkuar Ummi Sulejme, gruaja e Ebu Talhas, te Pejgamberi s.a.v.s. dhe i kishte thënë: “O i dërguari i Zotit,
Allahu xh.sh. nuk turpërohet nga e vërteta. A duhet të pastrohet gruaja nëse në ëndërr përjeton orgazëm?” Pejgamberi tha: “Po, nëse sheh lagështi”. Ummi Selemeja tha:
“Janë çmendur gratë. A thua edhe gruaja përjetuaka orgazëm në ëndërr?” Pejgamberi s.a.v.s iu përgjigj: “Posi,
me çka do t’i përngjajë fëmija asaj?”.
Pejgamberi kishte për qëllim t’i tregonte se foshnja krijohet nga sperma e burrit dhe vezoreja e gruas, prandaj i
përngjan nënës. 89
Përgjigjet për këto pyetje komplekse dhe të ndjeshme,
morën përsipër gratë e tij të pastra. Andaj edhe Ajshja r.a.
tha: “Allahu i mëshiroftë gratë e Ensarëve, ngaqë nuk
turpërohen të pasurohen me dituri fetare”.
Shumë gra shkonin natën tek Ajshja për ta pyetur për
gjëra që kishin të bënin me menstruacionin, lehoninë, pastërtinë etj .
Pejgamberi s.a.v.s. u martua me shumë gra me qëllim
që t’i mesonte dhe edukonte për Islamin dhe dispozitat e
tij; t’i mësonte dhe edukonte Beduinët dhe qytetarët e tij,
qofshin të rinj apo të moshuar. Në këtë mënyrë gratë e
Pejgamberit s.a.v.s. u bënë mësueset dhe udhëzueset më të
dobishme të fesë Islame pas vdekjes së tij. Ato, në mënyrën më të mirë, perhapën Islamin tek bota femërore. Ky
89

Muhamed Ali Sabuni, fq. 13-14.
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edhe ishte qëllimi i tij. Që ato t’ua transmetonin njerëzve
gjërat më specifike të jetës shtëpiake të Pejgamberit
s.a.v.s., nga fakti se në jetën e Pejgamberit s.a.v.s. nuk kishte gjëra të fshehura për njerëzit. Nuk ka njeri në histori
të cilit i është treguar i gjithë jetëshkrimi pa iu pas fshehur
diç nga jetshkrimi i tij, me përjashtim të Pejgamberit
s.a.v.s.. Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Tregoni, transmetoni nga unë...”, në shenjë arsimimi të ummetit dhe udhëzimi të tij. 90

Urtësia e martesës për motive ligjsjellëse
(ligjvënës)
Urtësia apo qëllimi i dytë ishte martesa për motive ligjvënëse, që është pjesë e qëllimeve të martesës së Pejgamberit s.a.v.s. me shumë gra. Ky qëllim erdhi për largimin e
disa traditave paraislame dhe të papëlqyera si p.sh.: çështja
e bijësimit të cilët arabët e aplikonin para ardhjes së Islamit. Një veprim i tillë kishte marrë formën e zakonit fetarë
që trashëgohej brez pas brezi. E merrte ndokush një fëmijë
që nuk ishte nga loza e tij dhe e konsideronte si të ishte fëmija i tij. E konsideronte djalë të vet, sikur djalin nga
gjaku në çdo pikëpamje në trashigimi, kurorëzim, martesë,
në martesa të ndaluara miqësisht, e shumë zakone të tjera
që ishin bërë zakon fetar në xhahilijet, para islamit.

Kur ndokush e bijesonte fëmijën e tjetrit i thoshte: “Ti
je biri im, të trashëgoj dhe të më trashëgosh”.
Vetë Allahu me madhërinë e Tij e kishte frymëzuar
Muhamedin, para se të bëhej Pejgamber dhe t’i zbriste
shpallja, që të birësonte një djalë që e zotëronte Hatixheja,
dhe ajo ia dhuroi. Pejgamberi s.a.v.s. e donte shumë atë.
Veprimi i Muhamedit s.a.v.s. duhej bërë që të pasohej nga
një veprim i mëvonshëm, nga i cili do të merrnin shembull
të tjerët, për të shfuqizuar sistemin e birësimit. 91
Me ardhjen e Islamit e ndaloj këtë gjë që ishte në kundërshtim me natyrën njerëzore dhe nuk i la njerëzit të hutuar
në errësirën e injorancës. Pejgamberi s.a.v.s. para shpalljes
e bijësoi Zejd ibën Harithin, ashtu siç vepronin arabët. Kështu pra, Muhamedi e bijësoi Zejd ibën Harithin dhe njerëzit filluan ta thirrnin “Zejd ibën Muhamed” (Zejdi i biri i
Muhamedit).
Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi se Abdullah bin
Omeri kishte thënë: “Me të vërtet Zejdin, të birin e Harithit, nuk e thirrnin ndryshe veçse Zejd ibën Muhamed
(Zejdi i biri i Muhamedit) derisa nuk zbriti ajeti Kur’anorë: “Ju thirrni ata sipas etërve të tyre. Kjo është më e
drejtë te Allahu”. Atëher Muhamedi s.a.v.s. i tha: “Ti je
Zejdi, i biri i Harithit”.92
Pejgamberi s.a.v.s. e martojë Zejdin me të bijën e Xhahshul Esedijes. Urtësia e Allahut xh.sh. ishte që Zejdi ta
91
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Dr. Jusuf Kardavi, “Fetva Bashkohore II”, Prishtinë 2002, fq. 198.
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Muhamed Rashid Rida, Vep. e cit., fq. 75.
Muhamed Ali Sabuni, Vep. e cit., fq. 15-16.
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shkurorëzojë Zejneben dhe urdhëroi Muhamedin s.a.v.s. që
ta martojë atë, për ta asgjësuar çështjen e bijësimit, t’i vendosë bazat e shëndosha të Islamit dhe të çrrënjosë xhahilijetin.
Pejgamberi frikësohej se hipokritët dhe të këqinjtë do
të flasin dhe do të thonë: “Muhamedi e martoi gruan e birit të vet”, andaj edhe zvarriti, e mbajti të fshehtë një kohë,
derisa erdhi urdhëri i Allahut xh.sh. në formë qortuese:

hur ajetet që urdhëronin martesën e tij me Zejneben. Këtë
gjë pejgamberi e kishte përjetuar shumë rënd.94
Kështu, pra, mori fund birësimi dhe u flakën shumë
nga zakonet e mëhershme ndër arabët.. Allahu xh.sh. e futi
në mesin e muslimanëve këtë rregull të ri, kur tha:

y7y_÷ry— y7ø‹n=tã ô7Å¡øBr& Ïmø‹n=tã |MôJyè÷Rr&ur Ïmø‹n=tã ª!$# zNyè÷Rr& ü“Ï%©#Ï9 ãAqà)s? øŒÎ)ur

“Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave
tuaj por ai ishte i dërguari i All-llahut dhe vulë e të gjithë
pejgamberëve, e All-llahu është i dijshëm për çdo send”.
(El Ahzab 40)
Martesa e pejgamberit s.a.v.s me Zejneben u sherbeu si
pretekst qëllimkëqinjve për të shpifur e trilluar për të gjëra
nga më të këqijat. Ata akuzuan Muhamedin s.a.v.s se kishte marrë për grua nusen e djalit të tij, që të kënaqte epshin
e vet, por kjo qëndron për faktin se Muhamedi s.a.v.s. e
njihte Zejneben që nga vogjëlia. Vetë Allahu xh.sh. e kishte urdhëruar Muhamedin s.a.v.s. të martohej me Zejneben.
Buhariu transmeton se Zejnebja r.a. shpeshherë krenohej para grave të tjera të Pejgamberit s.a.v.s. duke thënë:
“Juve ju martuan prindërit (familjet) tuaj, ndërsa mua më
martoi Allahu xh.sh.”.
Pra, siç shihet kjo martesë u bë për shkaqe legjislative,
ligjvënës dhe me urdhërin e të Urtit e të Gjithëdijshmit.

‘,ymr& ª!$#ur }¨$¨Z9$# Óy´øƒrBur ÏmƒÏ‰ö7ãB ª!$# $tB š•Å¡øÿtR ’Îû ’Å"øƒéBur ©!$# È,¨?$#ur
’n?tã tbqä3tƒ Ÿw ö’s5Ï9 $ygs3»oYô_¨ry— #\•sÛur $pk÷]ÏiB Ó‰÷ƒy— 4Ó|Ós% $£Jn=sù ( çm9t±øƒrB br&
4 #\•sÛur £`åk÷]ÏB (#öqŸÒs% #sŒÎ) öNÎgÍ¬!$u‹Ïã÷Šr& Ælºurø—r& þ’Îû Ólt•ym tûüÏZÏB÷sßJø9 $#
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“...E ti e mbaje fshehtë në veten tënde atë që All-llahu do
ta zbulojë dhe u frikësohesh njerëzve, por më e drejtë
është që t’i friksohesh All-llahut. E pasi që Zejdi e kishte
vendosur atë që kishte menduar ndaj saj, Ne ta kurorëzojmë ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështirësi
(mëkat) në martesë me gratë e të adoptuarëve të tyre, kur
ata heqin dorë prej tyre. E vendimi i All-llahut është
kryer”. (El-Ahzab: 37)93
Ashtu siç thoshte Aishja r.a., sikur t’i lejohej Pejgamberit të fshihte diçka nga Revelacioni, do të mbante të fshe93

Po aty, fq. 16, poashtu shih Nektari i vulosur i xhennetit, fq. 557-558.
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Allahu xh.sh. në Kur’anin famëlartë thotë:
ÇÑÎÈ WxŠÎ=s% žwÎ) ÉOù=Ïèø9$# z`ÏiB OçF•Ï?ré& !$tBur

“... E juve ju është dhënë vetëm pak dije”. (El-Isra: 85)

Urtësia e martesës për motive politike
Duke u martuar me shumë gra, Muhamedi s.a.v.s. kishte për qëllim t’i pajtonte dhe t’i bashkonte fiset rreth tij.
Ai u martua me Xhuvejrijen, të bijën e Harithit, i cili ishte
kryetar i fisit Beni Mustalak. Xhuvejrija bashkë me popullin e saj ishin zënë rob prej muslimanëve. Ajo i kërkoi
Muhamedit s.a.v.s. lirimin e saj, duke i ofruar pasuri, por
Pejgamberi i kërkoi asaj të martohej me të, ofertë të cilën
ajo e pranoi.
Pas martesës së Muhamedit s.a.v.s. me Xhuvejrijen,
muslimanët thanë: “A miqtë e Resulullahut i kemi robëruar”? - dhe i liruan të gjithë robërit. Kur panë pjesëtarët e
fisit Beni Mustalak, se sa human ishte Muhamedi s.a.v.s., e
pranuan Islamin dhe u bënë prej muslimanëve të mirë.
Martesa e Pejgamberit s.a.v.s. me Xhuvejrijën pati ndikim të madh në fisin Beni Mustalak. Rreth njëqind familje
të këtij fisi e pranuan Islamin. E gjithë kjo ngjarje, e transmetuar nga Aishja r.a., është përshkruar në sahihun e Buhariut.95
95

Muhamed Ali Sabuni, fq. 20, shih edhe tek Edukata Islame, nr. 78, fq. 5657.
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Muhamedi s.a.v.s. gjithashtu u martua edhe me Safijen,
të bijën e Hujej bin Ahtabit. Ajo qe zënë rob pas vrasjes së
burrit të saj në luftën e Hajberit. Duke qenë se ajo ishte e
bija e parisë së fisit Beni Kurejdha, e dërguan te Muhamedi s.a.v.s. Muhamedi s.a.v.s. ia ofroi dy zgjidhje:
1. Ta lirojë dhe ta martojë atë për vete; ose
2. Ta lirojë dhe të kthehet te familja.
Ajo u martua me Muhamedin s.a.v.s. Kjo martesë ndikoi që Islamin ta pranojnë edhe shumë njerëz të fisit të saj.
Edhe një martesë tjetër Muhamedi s.a.v.s. e bëri për
qëllime politike. Ai u martua me Habiben (Remle bint Ebu
Sufjan). Në atë kohë Ebu Sufjani ishte bartësi i flamurit të
shirkut dhe armiku më i përbetuar i Muhamedit s.a.v.s..
Vajza e tij e pranoi Islamin qysh në Meke. Më vonë, ajo
bashkë me burrin e saj bëri hixhret në Abisini për ta ruajtur
fenë e vet. Atje asaj i vdiq burri dhe mbeti e vetme, pa shoqërues dhe ndihmës. Kur mori vesh Pejgamberi s.a.v.s. për
këtë, i kërkoi mbretit të Abisinisë, Nexhashiut, që t’ia jepte
për grua Umi Habiben. Kur Nexhashiu e njoftoi atë për
këtë, ajo u gëzua, sepse, po të kthehej te familja e vet, ata
do ta detyronin ta braktiste islamin e të kthehej në kufër,
ose do ta dënonin rreptë. Për të Pejgamberi s.a.v.s. dha 400
dinarë sadakë (mehër) duke ia bashkangjitur edhe disa
dhurata tjera. Kur u khye ajo në Medinë, u martua me Pejgamberin s.a.v.s.
Kur i shkoi lajmi Ebu Sufjanit ati sikur i pëlqeu një gjë
e tillë dhe tha: “S’është punë të mashtrohet ky djalë”. Bile
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ai u krenua me Pejgamberin s.a.v.s. dhe nuk e mohoi një
gjë të tillë derisa Allahu xh.sh. e udhëzoi në islam.
Martesa e Muhamedit s.a.v.s me të bijën e Ebu Sufjanit, i cili ishte armiku më i përbetuar i tij, ndikoi shumë në
përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy fiseve,
aq shumë të armiqësuara deri atëherë. Braktisja e shtëpisë
dhe martesa e saj me Muhamedin s.a.v.s. për hir të fesë Islame ishte një nga veprimet e saj shumë të vlerësuara.96

Urtësia e martesës për motive shoqërore
Duke u martuar me të bijën e Ebu Bekrit r.a. dhe me të
bijën e Omerit r.a., Pejgamberi s.a.v.s. pati për qëllim të
forconte lidhjet e tij shoqërore me miqtë e tij më të mirë.
Po për këto qëllime ai u martua edhe me disa nga vajzat e
fisit Kurejsh. Në këtë mënyrë Muhamedi s.a.v.s. arriti t’i
bashkonte njërezit rreth Islamit.
Ebu Bekrit r.a., një nga miqtë më të mirë të Muhamedit
s.a.v.s. i pari e përqafoi islamin dhe me shpirt, trup e pasuri
luftoi për ngritjen e fesë Islame dhe mbrojtjen e Pejgamberit s.a.v.s.
Tirmidhiu transmeton se si Muhamedi s.a.v.s., duke folur për vlerën njerëzore të Ebu Bekrit kishte thënë: “Kushdo që ndihmon, atë ndihmë do t’ia kompenzojë Allahu
xh.sh. ditën e Kijametit”. Asnjë pasuri nuk më ka sjellë dobi, sa ndihma e Ebu Bekrit. Nuk ka njeri të cilit ia kam

paraqitur Islamin e të mos këtë pasur dyshime, përveq Ebu
Bekrit, i cili, pa u hamendur fare, e pranoi atë. Po ta kisha
marrë si të dashur ndokënd, do ta merrja Ebu Bekrin.
Dijeni se ky shok juaji është i dashuri i Zotit”. 97
Martesa e Muhamedit s.a.v.s. me Ajshen qe nderi më i
madhë që ai i bëri mikut të tij të ngusht, Ebu Bekrit r.a..
Poashtu Pejgamberi s.a.v.s e nderoi edhe Omerin r.a.,
duke u martuar me të bijën e tij, Hafsen. Kjo martesë qe
një qetësim shpirtëror për Omerin r.a. Omeri ishte hero i
Islamit, nëpërmjet të cilit Allahu forcoi dhe ngriti lart flamurin Islam .
Gjithashtu Pejgamberi s.a.v.s. i martoi të bijat e veta
me Uthmanin dhe Aliun r.a., duke i nderuar në këtë mënyrë dy nga miqtë e tij të ngushtë.
Këta janë katër shokët më të ngushtë të Pejgamberit
s.a.v.s., që ndikuan shumë në përhapjen e fesë Islame. Sa
urtësi e mirë dhe qëllim fisnik.98
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Falsifikimet e viteve të moshës
së Pejgamberit s.a.v.s.
Hatixhe bint Huvejlid ishte gruaja e parë e Muhamedit
s.a.v.s. me të cilën u martua para se të shpallej Pejgamber.
Kur u martua Muhamedi s.a.v.s., ishte 25 vjeç, kurse Hatixheja 40 vjeç. Ajo qe e para që inicoi marrëveshjen e martesës, ndërsa Pejgamberi s.a.v.s. e pranoi propozimin e
martesës.99
Hatixhja kishte qenë e martuar dy herë, para se të martohej me Pejgamberin s.a.v.s. Herën e parë me Ebu Hale
ibën Zeraren, e herën tjetër me Atik ibën Aidhin. 100
Muhamedi s.a.v.s kishte 25 vjet martesë me gruan e tij
të parë Hatixhen, e jo 5 vjet siç shkruan në librin “Muhamedi - A është profet?”, të autorit Josef Smith. Citoj: “Muhamedi kishte 5 vjetë martesë me gruan e tij të parë
Hatixhen”.101
Në këtë libër poashtu do të gjeni shumë shpifje të tjera
rreth Muhamedit s.a.v.s. dhe grave të tij. Hatixhja me Pejgamberin jetoi 25 vjet, 15 para shpalljes dhe 10 pas saj.
Pejgamberi s.a.v.s. nuk u martua me ndonjë grua tjetër
derisa e kishte Hatixhen.
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Kur Pejgamberi s.a.v.s. u martua me Zejneb bint Huzejme, ajo i kishte kaluar të gjashtëdhjetat. Nuk jetoi me
Muhamedin s.a.v.s. më tepër se dy vjet.102
Në periudhën e poligamisë martesat me shumë gra bëheshin edhe për faktin se ato kishin humbur burrat e tyre
dhe kishin nevojë për përkujdesje.
Muhamedi u martua me Ummi Seleme Hind el Mahzumije, sepse burri i saj ra shehid në luftën e Uhudit dhe ajo
kishte mbetur me katër jetima, pa kujdestar dhe pa mbrojtës. Pejgamberi s.a.v.s. nuk gjeti rrugëdalje tjetër për të dhe
fëmijët e saj, pos të martohej me të. Kur Pejgamberi kërkoi
të fejohej me të, ajo pak u shqetësua dhe i tha : “Unë jam
shumë e moshuar, jamë nënë e katër jetimave dhe jam shumë xheloze”. Pejgamberi s.a.v.s. iu përgjigj: “Sa u përket
jetimave, m’i lër mua dhe lus Allahun xh.sh. që ta largojë
nga zemra jote xhelozinë”, dhe fare nuk i përmendi vjetët.
Pas pëlqimit të saj, Pejgamberi u martua me të dhe mori
nën përkujdesjen e tij fëmijët e saj, ua hapi zemrën e tij të
madhe dhe u tregua edhe më i mëshirshëm ndaj tyre nga
ç’ishte treguar babai i tyre i vërtetë.103
A thua ka vend për të thënë diçka shpifësit? A mund të
ketë këtu vend epshi dhe dëshira? Apo mos vallë edhe këtu
nuk gjejnë bujarinë, butësinë, krenarinë, mëshirën, vlerën
dhe bamirësinë e Pejgamberit të madh të njerëzimit i cili
erdhi si mëshirë për botët.

99

Hamude Abdulati, “Islami në Fokus”, fq. 339, dhe Nektari i vulosur i xhennetit, fq. 68.
100
Muhamed Ali Sabuni, fq. 25, dhe shih Nektari i vulosur i Xhennetit.
101
Joseph Smith, “Muhamedi- A është Profet?”, fq. 65.

102
103

Muhamed Ali Sabuni, fq. 31.
Po aty, fq. 35.
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Muhamedin s.a.v.s. e akuzuan për pedofili kur u martua me Ajshen, derisa ajo ishte e re .
Kulturat fetare e lejojnë martesën nëse personat kanë
arritur pjekurinë seksuale. Në vendet e ndryshme të botës
është e rregulluar me ligj koha kur të rinjve u lejohet të kenë lidhje seksuale. Edhe këtu ka dallime të shumta. Në
Japoni, p.sh., janë të lejuara marrëdhëniet seksuale nga
mosha 13 vjeçare, kurse në Spanjë nga mosha 12 vjeçare.
Kjo gjithmonë varet nga pjekuria seksuale dhe relacioni i
dyanshëm.104
Femrat e arrijnë pubertetin në moshë të ndryshme, prej
8 deri 12 vjeç, varësisht nga aspektet gjenetike, raca dhe
mjedisi. Femrat në mjedise më të nxehta e arrijnë pubertetin në moshë shumë më të re se ato në mjedise të ftohta.
Këto fakte janë të njohura mirë në shkencë. Martesa në vitet e hershme të pubertetit ishte e pranueshme në Arabinë e
shekullit VII siç ishte normë në shoqëritë dhe kulturat semitike, duke filluar nga Izraelitët, Arabët dhe të të gjitha
kombet tjera midis tyre.

104

Shih tek: http://www.islamidhekrishterimi.com/ajshe.htm, tema: “Martesa e
hershme e Muhamedit me Aishen- sqarim i akuzave” nga Halil Ibrahimi, poashtu
shih sajtet në gjuhën angleze më gjërësisht tek: http://www.bismikaallahuma.org/
("The Young Marriage of `Âishah" nga Mohd E. N. Juferi) dhe
http://www.understanding-islam.org/related/text.asp?
type=question&qid=375&sscatid=362 (What was Ayesha's (ra) Age at the Time
of Her Marriage to the Prophet (pbuh)?, bazuar në “Tehqiq e umar e Siddiqah e
Ka’inat” nga Habib ur Rahman Kandhalvi, Anjuman Uswa e hasanah, Karachi,
Pakistan.
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Talmudi, i cili nga Hebrenjtë konsiderohet si ‘Tora gojore’, Sanhedrin 76 b, thotë: “Është e preferueshme për femrat që të martohen kur të kenë menstruacionet e para”.105
Akuzave të misionarëve të krishterë kundrejt Muhamedit dhe martesës së tij me Ajshen u mungojnë dëshmitë
themelore. Po të ishte martesa e tij me Ajshen diçka e
pazakontë dhe e dyshimtë, do të kishte mospajtime si nga
ithtarët e tij e aq më tepër nga kundërshtarët e tij.
Po të ishte kjo martesë diçka e jashtëligjshme dhe abuzive siç duan ta paraqesin disa të krishterë, atëherë kundërshtarët e tij do ta përdornin këtë me gjithë qejf në luftën e
tyre propaganduese kundër tij. Por diçka e tillë nuk është
regjistruar asnjëherë.
Ajshja ishte më e reja prej grave fisnike të Pejgamberit
s.a.v.s. dhe padyshim më e zgjuara prej tyre. Me zgjuarsinë
dhe dijen e saj ajo ua kishte kaluar edhe shumë burrave.
Shumë prej sahabëve të Pejgamberit s.a.v.s. shkonin dhe
kërkonin prej Ajshes t’ua shpjegonte dispozitat fetare.
Urvete bin Zubejri thotë: "Nuk kam parë grua më të
dijshme nga lëmia e fikhut, mjekësisë dhe poezisë se sa
Aishja r.a.”. Kjo nuk është aspak e çuditshme, ngase të
gjitha koleksionet e Hadithit dëshmojnë për një gjë të tillë.
Vetëm dy prej sahabëve kanë transmetuar hadithe më shumë se Ajshja, Abdullah ibën Amri dhe Ebu Hurejra.
Transmetuesit kanë përmendur që numri i haditheve të
transmetuara nga gratë e Muhamedit s.a.v.s. është më shu105

Po aty.
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më se dy mijë. Nga gratë e Muhamedit, Ajshja është transmetuesja me numrin më të madh të hadithëve të Muhamedit s.a.v.s. Ajo transmetoi afërsisht 2210 hadithe. Pastaj
Umu Seleme r.a., e cila transmetoi rreth 378 hadithe, ndërsa të tjerat transmetuan rreth 11 hadithe. Ky ndryshim në
transmetimin e hadithëve ndodhi ose për shkak të vigjilencës, zgjatjes së jetës familjare apo gjatësisë së jetës pas
vdekjes së Muhamedit s.a.v.s. Të gjitha këto arsye kanë
qenë privilegje të Aishes r.a., pasi ajo ishte më e talentuara
prej tyre. Për të përmbledhur, një prej arsyeve të poligamisë së Muhamedit s.a.v.s. mund të jetë bashkpunimi i
vërtetë në transmetimin e hadithëve, pra pjesmarrja në
ndërtimin dhe ruajtjen e sheriatit e sunetit.106
Roli i Ajshes r.a. nuk kufizohej vetëm në transmetimin
e hadithëve. Ajo u mor edhe me jurisprudencë. Dituria e
saj për jurisprudencën ishte e tillë, saqë imam Zerkeshiu
thotë: ”Çereku i rregullave juridike janë transmetuar nga
Ajshja. Në të vërtetë, Ajsheja ishte një juriste e madhe. Ajo
jepte mendimet e saj për çështjet fetare gjatë halifatit të
Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit r.a. Njerëzit e pyesnin
për shumë gjëra derisa vdiq, kurse gjykatësit shkonin të
zgjidhnin disa nga problemet e tyre.107
Pra, gratë me të cilat qe martuar Pejgamberi s.a.v.s., që
të gjitha ishin vejusha ose të ndara nga burrat e tyre, me
përjashtim të Ajshes. Asnjëra nga gratë e ndara dhe veju-

shat nuk ishte e njohur për bukurinë dhe sharmin e tyre.
Disa nga këto gra ishin shumë të moshuara.108
Ai u martua me një femër kopte nga Egjipti, me një hebreje të religjionit dhe të racës tjetër, me një vajzë zezake
nga Abisinia. Ai nuk kënaqej vetëm kur i mësonte njerëzit
për vëllazërin dhe barazinë, por atë që ua mësonte, edhe e
mendonte, edhe e zbatonte në praktikë njëkohësisht.109

106

108

107

Edukata Islame, nr. 78, fq. 61
Po aty, fq. 71

Poligamia në Bibël
Allahu xh.sh. në Kur’an thotë:
4ÇÌÑÈ Zp-ƒÍh‘èŒur %[`ºurø—r& öNçlm; $uZù=yèy_ur y7Î=ö6s% `ÏiB Wxß™â‘ $uZù=y™ö‘r& ô‰s)s9ur

“Ne dërguam edhe para teje të dërguar dhe atyre u
mundësuam të kenë gra dhe fëmijë”. (Err-Rrad, 38)
Citati Kur’anor tregon qartazi se edhe Pejgamberët tjerë
para Muhamedit s.a.v.s. kishin patur gra dhe fëmijë. Këtë e
dëshmon edhe Bibla, e cila gjithashtu flet për poligaminë:
a) “Por Saraj, gruaja e Abramit, nuk i kishte dhënë asnjë
fëmijë. Ajo kishte një shërbyese egjiptase, që quhej
Agar. Kështu Saraj i tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë; oh, futu te shërbysja ime, ndoshta
mund të kem fëmijë prej saj". Dhe Abrami dëgjoi zërin e
Sarajt… mori shërbyesen e saj Agarin, egjiptasen, dhe
ia dha për grua burrit të saj Abramit. Dhe ai u fut tek
Agari, që mbeti me barrë…”. (Zanafilla 16:1-5)
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Hamude Abdulati, Vep. e cit., fq. 341
Po aty, fq. 345
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b) “Dhe Jakobi hyri gjithashtu te Rakela dhe e dashuroi
atë më tepër se Lean”. (Zanafilla 29:30)
c) “Atëherë Jakobi u ngrit dhe i vuri bijtë e tij dhe gratë e
tij mbi devetë”. (Zanafilla 31:17)
d) “Por mbreti Salomon, veç bijës së Faraonit, dashuroi
shumë gra të huaja, moabite, amonite, idumeje, sidonie
dhe hiteje…. Ai pati si bashkëshorte shtatëqind princesha dhe treqind konkubina”. (1 Mbretërve 11:1,3)
e) “Ata që do të mbijetojnë pas tij do të varrosen nga vdekja dhe të vejat e tyre nuk do të qajnë”. (Jobi 27:15)110
Ligjet e mëparshme lejonin martesat me shumë gra.
Ibrahimi a.s. u martua me Sarën e pastaj me Haxherën. Jakubi u martua me katër gra: Zelhën, Belhin, Rakelën dhe
Lean, kurse Gedeoni, i biri i Joashit, u martua me shumë
gra. Në librin” Gjykatësit” 8:30 thuhet: “Ai kishte 70 meshkuj që kishin dalë prej kurrizit të tij, sepse ai kishte
shumë gra”. 111
Në Dhjatën e Vjetër thuhet se Davudi a.s. ishte martuar
me shumë gra (shih: 2 Samuelit 12:8). Emrat e grave të
Davudit a.s. përmenden në librin 2 Samueli 3:2-5).112 Gjithashtu, duke folur për rregullat e ndarjes së pasurisë së
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babait midis djemve, flitet për dy gra si diçka normale, pa
pas turp (shih: Ligji i Përtërirë 21: 15-17). Për pasojë, tek
feja çifute përfshihet martesa me shumë gra.113 Për më tepër shih citatet që flasin për Poligaminë tek: Zanafilla
4;19/ 25:6/ 26:34/; 1 Samuelit 1:1-2; 2 Samueli 12:7-8; 1
Kronikave 4:5; 2 Kronikave 11:21/ 13:21/ 24:3; Mateu
25:1, etj.
Gjatë kohës së shpalljeve biblike, poligamia u pranua
nga pikëpamje religjioze, sociale dhe morale, pa kurrfarë
vërejtje. Në atë kohë Poligamia ishte gjë e zakonshme.
Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse vet Bibla nuk merret
me këtë çështje. Bibla këtë as nuk e ndalon, as nuk e
rregullon, e madje as nuk e kufizon.114
Në besimin hebrej një njeri mund të kishte qindra gra.
Tevrati e lejon haptaz poligaminë. Deri kah gjysma e shekullit tetë dhe koha e Charlemagneit poligamia ishte fenomen i zakonshëm në Evropë dhe kisha këtë nuk e
gjykonte.115 Të gjithë profetët e përmendur në Tevrat, pa
përjashtim, patën shumë gra.
Mendimtari egjiptian, Abas Mahmud el-Akadi thotë:
“Nuk ka poligami të kufizuar në Tevrat ose në Bibël; ajo
është e lejuar dhe u atribuohet vetë profetëve, duke filluar
nga profeti Ibrahim e deri tek lindja e Isait”.116

110

Për më tepër rreth Poligamisë në Bibël, shih tek: Tahir Kukaj, “Besueshmëria e citateve Kur’anore dhe atyre Biblike”, Prishtinë 2005, fq. 147150, dhe, Mohamed Ghonem, “200+ ways the Quran corrects the Bible”,
Brooklyn NY, fq. 76-77.
111
Rahmetullah El-Hindi, “Triumfi i të vërtetës”, fq. 154.
112
Po aty, fq. 154.

113

Dr. Beqir Topalliogllu, “Gruaja në Islam”, Stamboll 2000, fq. 102.
Islami në Fokus, fq. 320.
115
Sejjid Muxhteba Musavi Llari, “Islami dhe civilizimi perëndimor”, fq. 172.
116
Edukata Islame, nr. 77, fq. 142.
114
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Sa i përket Krishterimit, nuk ka ndonjë tekst që në
mënyrë të qartë e ndalon poligaminë. Ungjilli nuk sjell asnjë dispozitë lidhur me këtë çështje. Por, në disa nga Letrat
e Palit, ka dëshmi që tregojnë se poligamia është e lejuar.
Ai thotë: “… është e obligueshme për peshkopin të ketë
vetëm një grua”.
Historia ka vërtetuar se disa të krishterë të hershëm
janë martuar me më shumë se një grua dhe se në mesin e
themeluesve të hershëm të kishës kishte prej atyre që
kishin disa gra.117
Askush nuk ka të drejtë të thotë se kristianizmi është ai
që e detyron qytetarin e botës perëndimore të ketë vetëm
një grua. Kristianizmi si religjion nuk e ka ndaluar haptas
martesen me shumë gra. Këtë e kundërshtonin vetëm peshkopët dhe dhjakët. (shih: 1 Timoteut 3:2,12)... Asnjëri nga
Koncilët e shekujve të parë të krishterimit nuk e kishte kundërshtuar martesën me shumë gra.
Në mjaft raste, vetë Luteri (themelues i Protestantizmit), flet për martesën me shumë gra: “kjo gjë (martesa me
shumë gra) nuk është e ndaluar nga Zoti.. Pa dyshim, krahasuar me divorcin, martesa me shumë gra parapëlqehet
më shumë. (Koestlin, Martin Luther, I, fq.347, dhe II, fq.
693)”118

117
118

Po aty, fq. 142.
Dr. Beqir Topalliogllu, “Gruaja në Islam”, fq. 107-108.
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Pra, nëse qenka kështu, atëherë përse gojëkëqinjtë çojnë kaq pluhur për Muhamedin s.a.v.s. dhe për numrin e bashkëshorteve të tij dhe flasin fjalë të ndyta kundër tij?!
Allahu xh.sh. në suren El-Haxh, ajeti 46, i konsideron
këta si njerëz që nuk shohin, edhe pse kanë sy, sepse zemrat e tyre janë të vdekura:
ÇÍÏÈ Í‘rß‰•Á9$# ’Îû ÓÉL ©9$# Ü>qè=à)ø9$# ‘yJ÷ès? `Å3»s9ur ã•»|Áö/F{$# ‘yJ÷ès? Ÿw $pk¨XÎ*sù

“Në të vërtet sytë nuk verbohen, por verbohen zemrat në
krahëror”.

Përfundim
Nga sa u tha më lart, kuptojmë se Pejgamberi s.a.v.s.
nuk u martua me shumë gra për shkak të epshit, kënaqësisë, ose për shkak të të mirave të kësaj bote, por filozofia e
martesës së tij me to ishte bashkimi i njerëzve rreth fesë Islame.
Pra, duke u martuar me shumë gra, Pejgamberi s.a.v.s.
kishte për qëllim bashkimin e njerëzve, nxitjen e tyre në
Islam, si dhe zgjidhjen e problemeve të shumta shoqërore.
Ai ishte shembull për muslimanët në të gjitha fushat e jetës.
Qoftë kur u martua me grua të re a të moshuar, arabe
ose jo arabe, të bukur a të shëmtuar; qoftë kur u martua me
të bijën e mikut a të armikut, Muhamedi s.a.v.s. mbetet
shembulli më i mirë për çdo musliman.119
119

Dr. Jusuf Kardavi, “Fetva Bashkohore II”, fq. 199.
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Kushdo që dyshon në integritetin moral apo në dëlirësinë shpirtërore të Muhamedit s.a.v.s. duhet t’u gjej përgjigje adekuate pyetjëve që vijojnë: Pse zgjodhi një grua që
ishte dy herë vejushë dhe pesëmbëdhjetë vjet më e moshuar se ai? Pse gjithmonë martohej me vejusha? Pse bëri
një jetë të tillë, të vrazhdë dhe të rëndë, kur pati mundësi të
jetonte një jetë të lehtë dhe të begatë? Pse e bëri shumicën
e martesave në pesë vitet më të zëna të jetës së tij, kur
misioni dhe kariera e tij ishin në rrezik? Po ta kishte kapluar jeta e kënaqësive dhe e epsheve, si ia arriti të ishte ai që
ishte? Kjo çështje nuk është aq e thjeshtë, sa të mund të
interpretohet vetëm me anë të dashurisë mashkullore dhe
dëshirës për gra. Kjo është një thirrje për mendim dhe për
analizë më të thellë.120
Të gjitha bashkëshortet e Pejgamberit s.a.v.s. ishin të
veja, përveç Ajshes. Po të mbizotëronte epshi në zemrën e
tij, ai do të martohej me beqare në rini.
Urrejtja e thellë që i ka kapluar zemrat e kundërshtarëve të Muhamedit s.a.v.s., ua ka vërbuar sytë dhe nuk e
shohin të vërtetën e ndritshme.
Po e përfundoj me fjalët e Allahut xh.sh., i cili thotë:

120

Islami në Fokus, fq. 341-342.
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“Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën
dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (El Enbija: 18)
¾ÍnÍ‘qçR –LÉêãB ª!$#ur öNÎgÏdºuqøùr'Î/ «!$# u‘qçR (#qä«ÏÿôÜã‹Ï9 tbrß‰ƒÌ•ãƒ
3“y‰çlù;$$Î/ ¼ã&s!qß™u‘ Ÿ@y™ö‘r& ü“Ï%©!$# uqèd ÇÑÈ tbrã•Ïÿ»s3ø9$# onÌ•Ÿ2 öqs9ur
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“Ata duan ta shuajnë dritën e All-llahut me gojët e tyre,
po All-llahu e plotëson (e përhap) dritën e vet, edhe pse e
urrejnë jobesimtarët. Ai (All-llahu) është që e dërgoi të
dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë për ta
bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët e
urrejnë”. (Es Saff: 8-9)

Prandaj, lutja jonë e fundit është: “Gjithë falënderimet
dhe lavdërimet qofshin për Allahun, zotin e botëve!”.
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Mendime objektive të dijetarëve me famë
botërore rreth Islamit, Kur’anit dhe Muhamedit
s.a.v.s.
Thënie rreth Fesë Islame
Në këtë kapitull do të përmbledhim fjalët dhe mendimet e disa mendimtarëve të shquar botëror, të cilët, pas
studimeve të thella, kanë dhënë deklaratat e tyre për fenë
Islame, Kur’anin e Madhërishëm dhe për Muhamedin
s.a.v.s. Feja Islame, e cila iu shpall Muhamedit s.a.v.s.,
ishte dhe mbetet vazhdimi dhe kulminacioni i të gjitha religjioneve të shpallura të të gjitha kohëve. Pra, këtë herë nuk
do t’i gjurmojmë thëniet e dijetarëve islamë, por do të paraqesim pohimet e jo-ithtarëve të Islamit, një pjesë e të
cilëve u konvertuan në muslimanë.121
TOMAS ARNOLD “Thirrja në Islam” - “Ne asnjëherë
nuk kemi dëgjuar për ndonjë përpjekje për të detyruar
jo-muslimanët për të pranuar Islamin apo për ndonjë
121

Të gjitha këto citate që do të cekën më poshtë i gjeni në këto burime:
Dituria Islame: Nr. 1, viti 1986; Nr. 20, viti 1990; Nr. 22-23, viti 1991; Nr.
24, viti 1991; Nr. 25, viti 1991; Nr. 30-31, viti 1991; Nr. 36 viti 1992; Nr. 51,
viti 1993; Nr. 71, viti 1995; Nr. 98, viti 1998; Nr. 99, viti 1998
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persekutim të organizuar që ka për qëllim zhdukjen e
Krishterimit. Në qoftë se halifët do të kishin zgjedhur një
nga këto plane, ata do ta kishin fshirë Krishterimin nga
faqa e dheut po aq lehtë siç u bë me Islamin gjatë kohës
së Ferdinandit dhe Isabelës në Spanjë; me të njëjtën
metodë që ndoqi Luigji XIV për ta bërë Protestanizmin
një besim ndjekësit e të cilit dënoheshin me vdekje; apo
me të njëjtën lehtësi që u mbajtën hebrejtë larg Britanisë
për më tepër se 350 vjet...”
DE LACY O’LEARY “Islam at the Crossroads”, London,
1923, pp. 8 - “Historia, ndërkaq, na mëson se legjenda
mbi muslimanët fanatikë që kaluan botën me furi dhe që
i detyruan racat e pushtuara ta përqafonin Islamin nën
majat e shpatave të tyre, është njëra ndër mitet më absurde fantastike, të cilën historianët ndonjëherë e kanë
përsëritur.”
M. L. STODDARD “The Religion of All Prophets”,
Pakistan, pp. 56 - “Ngritja e Islamit është mbase ngjarja
më e çuditshme në historinë e njerëzimit. Duke buruar
nga një vend dhe nga një popull i papërfillur më parë,
Islami brenda një shekulli u përhap në më shumë se
gjysmën e rruzullit tokësor duke zhdukur perandori të
mëdha, duke përmbysur religjione më të vjetra, duke
reformuar shpirtërat e forcave dhe duke ndërtuar një
botë të re, botën e Islamit”.
W. MONTOGOMERY “Watt, Islam and Christianity Today”, London, 1983, pp. IX.- “Mendoj se shprehjet e
ngulitura në Kur’an dhe shprehjet e tjera të vizionit isla-
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mik janë një thesar i madh i së vërtetës hyjnore, nga të
cilat unë dhe oksidentalistët e tjerë mund të mësojmë
akoma shumë. Islami është një luftëtar i fuqishëm për të
na dhënë skeletin themelor të një religjioni të së ardhmes.”
H. A. R. GIBB “Wither Islam”, London, 1932, pp. 379.“Mirëpo, Islami ka për t’i ofruar kauzës së njerëzimit
edhe një shërbim. Fundja, ai qëndron më afër Lindjes së
njëmendtë sesa Evropa dhe posedon një traditë të
shkëlqyer të mirëkuptimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet
racave. Asnjë shoqëri tjetër nuk ka arritur sukses më të
madh në bashkimin e më shumë racave të ndryshmë
njerëzore... Islami e ka ende fuqinë e pajtimit të elementeve, në dukje të papajtueshme, racore dhe të traditës.”
Gjithashtu për Islamin flasin edhe CANNON TAYLOR, SAROJINI NADIU, G.B. SHAW, A.J. TOYNBEE,
EDWARD MONTET, e shumë të tjerë.
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Thënie rreth Kur’anit Famëlartë
Ne dimë se ç’ndjenja ngjall ky libër për ata që e lexojnë në gjuhën e pastër dhe të qartë arabe, si i zëvendëson
idetë dhe mendimet, si ndryshon ndjenjat shpirtërore duke
shkaktuar dridhje në emocionet e njeriut dhe sikur i thotë
lexuesit dhe dëgjuesit me zë të heshtur se ”unë nuk jam
libër si librat e tjerë, nuk jam vepër si veprat e tjera, nuk
jam....”
Pjesa dërmuese e orientalistëve janë të një mendimi se
teksti i Kur’anit dallon nga të gjitha tekstet e librave të
shpallur fetar. Kur’ani është i ruajtur nga çdo e metë, i pandryshuar; atë nuk e ka prekur dorë e huaj, nuk është shtuar as hequr asgjë nga teksti origjinal i tij. Mbeti i njëjtë
gjatë gjithë historisë, siç i ishte shpallur Muhamedit
s.a.v.s., i shkruar në letër, i ruajtur në zemrat e njerëzve
fjalë për fjalë, verset për verset dhe kaptinë për kaptinë. Që
nga momentet e para të zbritjes së Kur’anit, Muhamedi
s.a.v.s. bashkë me shokët e tij e lexonin atë, e mësonin përmendsh dhe e shkruanin me pendë. Pra, qysh në fillim Kur’ani dallohet për dy elemente të shëndosha që nuk i kanë
librat e tjerë. Këto elemente bënë që ai përfundimisht të
tubohej me një saktësi dhe besnikëri të lartë dhe të mbetet i
saktë, gjeneratë pas gjenerate deri në ditët e sotme.
SUSEH (orientalist çifut) - Kur bën dallimin në mes tekstit
kur’anor dhe librave të tjerë qiellorë, vërteton faktin për
zëvendësimet dhe ndryshimet që pësuan librat e shenjtë
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te çifutët dhe te krishterët. Kjo është një e vërtetë për të
cilën të gjithë mendimtarët e mirëfillt të religjioneve pajtohen. “Kur’anin muslimanët e ruajtën me besnikëri dhe
emanet të lartë. Ai është libri i vetëm i shenjtë, i ruajtur
dhe i shpëtuar nga devijimet dhe ndryshimet eventuale.
Studiuesit e huaj të Kur’anit shpeshherë gjuajnë shigjeta
helmuese kundër Islamit, mirëpo realiteti dhe argumentet historike janë më se të qarta, ato nuk lënë vend për
dyshim, sepse Kur’ani në të vërtetë nuk pësoi ndryshime
dhe modifikime. Është më se e vërtetë se ai që nuk e njeh
gjuhën arabe, sintaksën, gramatikën dhe retorikën e saj,
asnjëherë nuk mund të kuptojë rëndësinë dhe ajkën e
Kur’anit”.
LANDO (orientalist çifut) - “Osmani r.a. bëri një punë të
madhe rreth Kur’anit. Ai kishte ngarkuar Zejd ibën
Thabitin që të bënte tubimin e ajeteve në formë të librit,
dhe që nga ajo kohë Kur’ani mori formën e tij zyrtare
për të arritur tek ne, i shëndoshë, pa ndonjë ndryshim,
sado i vogël qoftë ai.”
LORA FAGLIRI (studiuese Italiane) - “Deri te brezi ynë,
Kur’ani është përcjellë me një transmetim të përpiktë
përmes një zinxhiri të pashkëputur dhe teksti i tij mbeti i
pastër, i pandryshuar gjatë shekujve, dhe i tillë do të
mbetet derisa të ekzistojë jeta në sipërfaqen e tokës.”
BLASHIRI (orientalist francez) - “Merita më e madhe për
ruajtjen e Kur’anit, pas Pejgamberit, i takon halifit Osman r.a. në vitin 655 h. i cili me kohë kishte vërejtur
rrezikun që filloi t’i kanosej Kur’anit me lindjen e për-
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çarjeve rreth leximit të drejtë të tij. Ai kishte formuar
komisionin për verifikimin e shkrimit origjinal të Kur’anit, ashtu siç kishte zbritur në kohën e Muhamedit, duke mos lejuar futjen e asnjë elementi të huaj në të ose
largimin e ndonjë pjese prej tij.”
DI KASTRO (studiues francez) - “Neve, evropianëve,
deri tani nuk na është dhënë rasti të kuptojmë domethënien e saktë të Kur’anit, ndoshta pse nuk arritëm të
kuptojmë metodën e ligjërimit të tij, apo pse doktrina e
tij ishte kundër disa parimeve tona dhe nuk përputhej
me mentalitetin tonë, mirëpo injorimi ynë kurrsesi nuk
do të thotë se Kur’ani nuk ishte dhe nuk vazhdon të jetë
libër hyjnor me ndikim të madh në psikologjinë e njeriut.”
FILIP HITI për metodën e ligjërimit të Kur’anit thotë:
“Ajo është aq e lartë, saqë nuk mund të krahasohet me
të tjera, nuk mund të kopjohet, të emitohet etj.”
XHORXH SARTUN (studiues amerikan) - “Gjuha e
Kur’anit konsiderohet si gjuhë e Zotit, ajo është e plotë
në një definim dhe përcaktim të tillë; kjo ka bërë që gjuha arabe të ngrihet më lart se çdo gjuhë tjetër e botës.”
NASRIJ SELEHEB - “Gjuha e tij është aq e lartë dhe
superiore, saqë është e pamundur për joarabin ta kuptojë dhe të ndiejë kënaqësinë dhe bukurinë e saj. Është
gjuhë që e zgjodhi Zoti dhe e bëri më të vlefshme se çdo
gjuhë tjetër, kurse Kur’ani është vlera më e çmuar e saj,
sepse është Fjala e Allahut.”
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Gjithashtu, Nasrij Seleheb tregon se si sahabët i çmonin
citatet e Kur’anit më të shtrenjta nga çdo thesar i tokës.
Ai gjithashtu pohon faktin se asnjë nga librat e tjerë
hyjnorë nuk pati kujdesin që pati Kur’ani, asnjë nga
librat e tjerë nuk arriti t’i shpëtonte ndërhyrjes së dorës
së njeriut, siç arriti Kur’ani.”
ZHAK VISLER (studiues francez) - “Çdo përkthim i
Kur’anit, qoftë ai edhe i shkollës më të lartë, nuk mund
të jetë zëvendësim i tij. Që të kuptohet drejt, ai duhet të
lexohet me gjuhën e tij, e nuk ka gjuhë në botë që mund
ta zëvendësojë atë. Përkthimi i Kur’anit është i ngjashëm me shkëputjen e lules nga rrënjët e saj.”
RISLER - “Kur’ani, përveç që është libër fetar, në vete
përmban edhe esencën e të gjitha njohurive. Aty njeriu
gjen zgjidhje për të gjitha çështjet.”
MARSIL (orientalist francez) - “Kur’ani është fjalë e gjallë në zemrat e shumë njerëzve-hafëzëve, është ndërmjetësues në mes njeriut dhe Allahut, udhëzues shpirtëror,
sistem moral dhe ligji i botës. Ai nuk është libër që i
dedikohet vetëm një shoqërie ose një periudhe të caktuar
kohore. Kur’ani është libër me një ligj të përjetshëm, të
plotë dhe të përsosur. Është Fjala e fundit e Zotit, e cila
nuk shtrembërohet dhe nuk zëvendësohet; libër i cili
njeriut i ligjëron përmes ndjenjave të tij të brendshme,
mendjes dhe natyrës së tij krijuese.”
LJUBILDD WEISS (studiues i Kur’anit) - “Tani e kuptova se libri të cilin e mbaja në dorë ishte libër i shpallur
nga Zoti, libër të cilit, edhe pse kaloi në duart e njerëzve

110

Senad Maku

më tepër se 13 shekuj, studiuesit nuk arritën t’ia zbulojnë fshehtësitë filozofike. Nga Kur’ani mua më del një zë
më madhështor sesa zëri i Muhamedit a.s.. Kur’ani, që u
ligjërohej arabëve në shekullin VII dhe tundte thellësitë
e tyre shpirtërore, ka edhe sot të njëjtën fuqi, si për lexuesin e shekullit të XX-të, ashtu edhe për atë të shekullit të XXV-të”.
Një i krishterë Indian thotë: “Kur’ani është libri i vetëm
qiellor, i cili mësohet përmendsh nga mijëra njerëz nga
të gjitha anët e botës, kurse librat e tjerë të shenjtë i
gjejmë të ruajtura vetëm si shkrime të shtypura. Po të
ndodhë për ndonjë arsye që librat e shkruar në letra të
treten nga njerëzit, Kur’ani do të mbetet libri i vetëm i
ruajtur në gjoksa”.
Gjithashtu si DERMINGEMI (orientalist francez),
SIDJU (orientalist francez), JOGEL (orientalist anglez),
ZHAN ZHAK RUSOI, GOETHE, DR. STEINGASS,
MAURICE BUCAILLE, ARTHUR J. ARBERRY etj. etj.,
tregojnë se Kur’ani është libër i Zotit dhe jo vepër e Muhamedit s.a.v.s..
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Thënie rreth Muhamedit s.a.v.s.
Të gjthë dijetarët botëror, të cilët e kanë studiuar biografinë e Pejgamberit të Islamit në mënyrë objektive, në fund
kanë dëshmuar për madhështinë e personalitetit të tij. Po
përmendim disa nga ta:
NAPOLEONI - Napoleoni i parë (1769-1821), imperator i
Francës, në histori njihet si një burrë shteti dhe luftëtar i
madh. Në vitin 1812, kur hyri në Egjipt, u mahnit pas
drejtësisë dhe madhështisë së besimit Islam. Rreshtat e
poshtëshënuar janë marrë nga vepra “Bonaparte et Islam” të Cherfilsit. Napoleoni thoshte:
“Musai (a.s.) popullin e vet, Isai (a.s.) ithtarët e vet, kurse Muhamedi (a.s.) tërë botën e ka lajmëruar se ekziston Allahu i Madhërishëm dhe është vetëm Një. Në
Gadishullin Ballkanik dominonte paganizmi. Gjashtë
shekuj pas Isait, Muhamedi (a.s.) ua predikoi arabëve
Allahun e Madhërishëm, për të cilën u munduan edhe
Ibrahimi (a.s.), Isai (a.s.), Musai (a.s.). Arianëve (të krishterët që i takojnë Ariusit), që iu bashkangjitën arabëve
dhe atyre që dëshironin të përhapnin një besim të ri me
tre zota (Allahu, i biri i Allahut, Shpirti i Shenjtë) me
qëllim që të prishnin krejtësisht rehatinë dhe paqen në
lindje, Muhamedi a.s. ua tregoi rrugën e drejtë. U tha
arabëve se Allahu (xh.sh.) është Një dhe Ai as nuk ka
baba, e as bir. Besimi në shumë zota është një zakon i
pakuptimtë, që ka mbetur nga paganizmi”.
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Në një pjesë tjetër të librit gjenden këto fjalë të Napoleonit: “Mendoj se së shpejti do të kem mundësi të formoj një shtet ku do t’i tuboj të gjithë personat e dalluar
e të mençur të botës dhe ta udhëheq këtë shtet sipas
parimeve të shkruara në Kur’an. Besoj vetëm në drejtësinë e këtyre parimeve islame, dhe në sajë të këtyre
parimeve njerëzit do ta arrijnë lumturinë.”
ANNIE BESANT - “The life and Teachings of Muhammad”, Madras, 1932, p.p. 4. - “Kushdo që studion jetën
dhe karakterin e Pejgamberit të madh të Arabisë dhe që
e di se si mësoi dhe jetoi ai, do të ndiejë diçka tjetër,
përveç respektit të thellë ndaj tij. Shumë nga këto që po i
them, më janë të njohura që më parë, po megjithatë, sa
herë që i rilexoj, më kaplon një ndjenjë e re admirimi
dhe respekti ndaj mësuesit të madh arab”.
W. MONTOGOMERY “Mohammad at Mecca”, Oxford,
1953, p.p. 52. - “Gatishmëria e tij për të përjetuar persekutime për shkak të besimit, morali i lartë i njerëzve
që i besonin dhe që e konsideronin udhëheqës, si dhe
madhështia e arritjeve të përnjëhershme, dëshmojnë për
integritetin e tij. Ta konsiderosh Muhamedin mashtrues,
më shumë shkakton probleme sesa i zgjidh ato”.
DR. MICHAEL H. HEART - Në librin e tij të famshëm
“Klasifikimi i 100 personaliteteve me ndikim më të
madh në histori” thotë: “Vënia e Muhamedit a.s. në krye
të listës së personaliteteve më me influencë në histori,
mund t’i befasojë lexuesit, por e vërteta është se ai ishte
njeriu më i suksesshëm në aspektin fetar e jetësor. Ai

Shpifjet ndaj të vërtetave Islame

113

ishte i vetmi që e kompletoi misionin e tij fetar, i përsosi
ligjet e fesë dhe në të besuan popuj të tërë gjatë jetës së
tij. Përveç përsosjes së fesë, ai themeloi edhe shtetin e
ri, duke i bashkuar fiset në popull dhe popujt në umet.
Dhe për umetin e vet vuri bazat e jetës së tij fetare. Ai,
pra, e filloi misionin e tij fetar dhe jetësor dhe e përfundoi atë”.
ENCIKLOPEDIA BRITANICA - “Muhamedi ishte Profeti më i suksesshëm i të gjithë Profetëve dhe personaliteteve religjioze.”
BERNARD SHOW - “Unë jam thellë i bindur se, sikur
një personalitet i rangut të Muhamedit të sundonte botën
e sotme, do të kishte sukses në zgjidhjen e problemeve
botërore dhe do ta çonte botën kah paqja dhe shpëtimi.”
“Në kohën e tashme, shumë nga të afërmit e mi evropianë
kalojnë në fenë e Muhamedit dhe mund të thuhet se konvertimi i Evropës në Islam tashmë ka filluar”.
EMILE DERMENGHEM - “Muhamedi është sigurisht
një Profet nga radha biblike”.
LA MARTINE - Historian francez, në librin e tij “Historia e Turqve”, duke folur për Muhamedin s.a.v.s. thotë:
“Filozof, orator, profet, ligjvënës, luftëtar, ngadhënjimtar idesh, rilindës i sërishëm i fesë së logjikës dhe Zotit,
pa idhuj dhe afreke; themelues i njëzet mbretërive të botës dhe i një mbretërie shpirtërore. Ai është Muhamedi”.
“Muhamedi është më pak se një Zot- një Profet.”
OTO VON BIZMARK - “O Muhamed, më vjen keq që
nuk isha bashkëkohësi yt!”
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MAHATMA GANDHI - “Feja Islame urdhëron që të
adhurohet Allahu dhe vepra e Tij. Ndërkohë që Perëndimi ishte në një errësirë të tmerrshme, ylli Islam në Lindje kishte sjellë rehati, paqe dhe dritë. Feja islame nuk
është gënjeshtare... Unë i kam lexuar veprat lidhur me
jetën e Profetëve të besimit Islam dhe atyre që janë pranë tij. Këto vepra ma kanë tërhequr shumë vëmendjen,
saqë, kur i përfundova, më erdhi keq që nuk kishte më.
Unë nxora përfundimin se përhapja kaq e shpejtë e fesë
islame nuk është bërë për shkak të dhunës... Njerëzit me
dëshirë e kanë pranuar fenë islame. Në myslimanizëm
nuk ka ndërmjetësues ndërmjet Allahut dhe robit të tij.
Meqë krishtërimi kishte shumë mungesa, ishte e nevojshme të bëheshin reforma të ndryshme. Kurse në myslimanizëm çdo gjë është ashtu siç ka qenë në fillim. Nuk ka
qenë nevoja për asnjë ndryshim.”
LLAV NIKOLLAJEVIQ TOLSTOJ - “S’ka dyshim se
Profeti Muhamed është një ndër reformatorët më të mëdhenj të njerëzisë. Atij i takon lavdi më i madh, sepse
njerëzinë e udhëzoi drejt dritës më të madhe, drejtësisë
dhe paqes, e pengoi derdhjen e gjakut të pafajshëm njerëzor dhe kështu i hapi rrugën përparimit dhe civilizimit. Këtë vepër të madhe nuk do të mund ta zbatonte
askush tjetër, përveç një njeriu me fuqi mbinatyrore”.
RILKE - “Kurrë s’ka lexuar, kurse tani-shiko! Një fjalë e
tillë dhe për dijetarin është e paarritshme.”
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EDWARD GIBBON DHE SIMON OCKLAY, “History
of the Saracen Empire”, London, 1870, p.p. 54. – “Unë
besoj në një Perëndi dhe në Muhamedin a.s., të Dërguarin e Perëndisë. Ky është predikim i thjeshtë dhe i pandryshuar i Islamit. Imazhi intelektual i Hyjnisë asnjëherë
nuk është degraduar me ndonjë idhull të dukshëm.
Nderimet e Pejgamberit kurrë nuk e tejkaluan masën e
virtytit njerëzor, kurse parimet jetësore të tij e mbajtën
mirënjohjen e ithtarëve të vet brenda kufijve të arsyes
dhe fesë”.
Po ashtu Gibboni, në librin e tij “Ngritja dhe shkatërrimi i
Perandorisë Romake”, jep mendimin e tij për Kur’anin
dhe fenë Islame: “Në fenë e Muhamedit nuk ka vend për
dyshim, kurse Kur’ani është dritë e dëshmisë për njëshmërinë e Zotit”.
TOMAS CARLYLE – “Ka pasur edhe njerëz të tjerë që
kanë predikuar monoteizmin, por asnjë s’ka qenë i barabartë me besimin e tij të fortë dhe të pastër në një
Zot.”
BOSWORTH SMITH – “Muhamedi ishte krijues i umetit, themelues i perandorisë dhe rimëkëmbës i fesë në të
njëjtën kohë. Atij, edhe pse analfabet, i është shpallur
libri që përmban letërsi, jurisprudencë, norma morale të
përgjithshme, si dhe libra të shenjtë, të përfshirë në një
libër. Dhe ai e ka shenjtërinë e vet edhe sot e kësaj dite
në një të gjashtën e njerëzimit”.
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Po ashtu, si JAMES H. HEART, JAMES A. MICHENER, FERLONG, S. H. LEEDER, JOHN WILLIAM
DRAPER, CARL BRACKELMANN, D. V. BODLY,
ANDRIN SERVE, JULES MESERMAN, edhe shumë mendimtarë të tjerë të shquar botëror kanë dhënë mendimet e
tyre mbi Islamin dhe Profetin Muhamed s.a.v.s.
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