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DEDIKIM 
 

Ky punim i imi i kushtohet kujtdo që është duke 
kërkuar të vërtetën, në mënyrë që ta gjejnë atë 

ashtu si e kam gjetur edhe unë. 
 

"Dhe ju do ta njihni të vërtetën, 
dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." 

Gjoni 8:32 
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VLERËSIM 
 
 

Ky libër ka të bëjë me besimin e Islamit. Emri i këtij libri është marrë nga vargu i 
Kuranit 3:54 që thotë, "plus, ata mashtruan dhe Allahu i mashtroi sepse Allahu 
është më i miri i tërë mashtruesve." Volumi i parë demaskon pjesërisht disa nga 
pretendimet e muslimanëve mbi mrekullitë shkencore në Kuran, por Volumi 2, 
Thellim mbi Kuranin dhe Shkencën* do të mbulojë pjesën tjetër të tyre. Ky libër 
është hartuar për të qenë një mjet i fuqishëm në duart tuaja për të mos rënë në 
ndonjë mashtrim, ju dhe familjen tuaj. Muslimanët po përpiqen që të përhapin 
Islamin në ShBA dhe në pjesën tjetër të botës me anë të fshehjes dhe 
mashtrimit, duke përdorur injorancën e perëndimorëve në lidhje me Islamin dhe 
gjuhën arabe. Imagjinoni djalin dhe vajzën tuaj që vijnë nga shkolla dhe të thonë, 
"Jam bërë musliman(-e)". Jam i sigurt që nuk do të donit që kjo të ndodhte në 
shtëpinë tuaj dhe familjen tuaj, dhe mënyra më e mirë për ta parandaluar këtë 
është edukimi. Ky libër është një kryevepër edukative. Çdo faqe e këtij libri vjen 
me vargjet dhe burimet aktuale me një përkthim të vëtetë, pa një korrektësi 
politike dhe mentalitet totalitar. Mashtrimi i Allahut, Volumi 1, trajton ato gjëra që 
ju keni nevojë që të dini në lidhje me Islamin, duke e bazuar informacionin e tij në 
citimet nga burimet e pranuara Islamike. 

Autori i godet njëri pas tjetrit mitet dhe keqkonceptimet duke zbuluar ekzaktësisht 
atë që Kurani, Suna dhe Tafsiret (komentarët) thonë për secilën temë. Autori 
është një folës vendas i arabishtes. Ai ka një diplomë në Ligjin Islamik (Sheriat) 
& në Ligjin Civil, që e kualifikojnë atë që të jetë një Gjyqtar në çfarëdo gjykate 
islamike dhe ka një njohje nga afër të teksteve themelore Islamike. Ai e përdor 
njohurinë e tij për të trajtuar një listë të gjerë temash që përfaqësojnë çështje 
tipike ose mite për Islamin. Mbulimi i secilës temë përfshin shpjegimin dhe citimin 
përkatës nga vetë burimet Islamike. Mashtrimi i Allahut është një lexim i 
domosdoshëm për këdo që dëshiron të kuptojë Islamin dhe përputhshmërinë e tij 
me qytetërimin perëndimor. 

*Kopjen tuaj të Thellim mbi Kuranin & Shkencën mund ta merrni @Amazon.com 
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"A nuk përsiatin ata mbi Kuranin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, 
përveç prej Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie." 

(Kuran 4:82) 
 
 
Ky është një varg i rëndësishëm që ne do ta përdorim si një vizore matëse për ta 
shqyrtuar Kuranin. Sa kohë vetë Allahu na e paska dhënë këtë rregull për 
shqyrtim, qoftë ai një libër nga perëndia apo jo, kjo do të thotë që muslimanët 
duhet t'i pranojnë rregullat e Allahut dhe mënyrën e tij të shqyrtimit të gjërave! 
Nëse gjejmë kontradikta ose kundërthënie në Kuran, ai libër nuk duhet të jetë 
nga Perëndia i vërtetë, ashtu siç thotë edhe vargu. 

Le të shohim deklarimet e muslimanëve, të zbulojmë kundërthëniet në Kuran, 
dhe të tregojmë pohimet e rreme në lidhje me të dhe mrekullitë e tij. 
 
 

Përgjigje ndaj z. Harun Yahya 

Në faqet e internetit të Harun Yahyas (http://miraclesofthequran.com si dhe 
www.harunyahya.com), zoti Harun ka bërë një numër deklaratash në lidhje me 
Kuranin. Unë do ju tregoj se si secila nga këto deklarata janë të rreme, dhe që 
pohimet e zotit Harun janë të rreme dhe bërë me qëllim për të mashtruar. Më 
poshtë janë disa nga deklarimet në websitin e tij. Në këtë libër, unë do të 
ekspozoj gjithashtu kuptimin e vërtetë të këtyre vargjeve nga Kurani, me të cilat 
zoti Harun po përpiqet të devijojë lexuesit. Unë do t'i vendos të gjitha këto 
pohime të tij mbi shkencën hapsinore së bashku, mbasi të gjitha janë të lidhura. 
Përpara se ta bëj këtë, më duhet t'ju jap një prezantim në lidhje me Islamin dhe 
Muhamedin. 
 

Islami është një organizim i bazuar në tre emra të rëndësishëm: 

1. Allahu që është perëndi dhe që ka nëntëdhjetë e nëntë emra. 
 

2. Engjëlli Xhebrail (Gabriel) i cili myslimanët thonë se është Fryma e 
Shenjtë (por ky pohim nuk është bërë askund në Kuran). 

3. Muhamedi është Profeti i Islamit, ai është Vula e Profetëve të Allahut (që 
thuhet se janë 124,000 profetë). 

 

Përmbledhje e fesë së Islamit 

• Allahu është perëndia i dy botëve (botës së njerëzve dhe botës së 
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xhindeve), por në njëfarë mënyre, Allahu ka harruar engjëjt! Kjo për 
shkak se ata nuk i përkasin këtyre dy botëve! 

• Allahu ka dërguar 124,000 profetë muslimanë (Libri Tu'afat Al-'Abib 'Ala 
Shar'h Al-'Khatib, faqe 431/432). 

• Muslimanët janë hipokritë. (Kuran Kapitulli 4:142) 

• Të gjithë librat e Allahut janë të korruptuar, përveç Kuranit. (Kuran 4:46) 

• Muhamedi është profeti i fundit. (Kuran 8:67; 47:4) 

• Allahu nuk ka bij. (Kuran 4:171) 

• Allahu nuk ka të dashur (deri në kohën e Muhamedit). (Kuran 6:101; 
72:3) 

• Allahu ka vetëm NJË këmbë (një pulpë të vetme). (Kuran 68:42). 

• Allahu ka dy duar që të dyja nga ana e djathtë (Allahu nuk ka dorë 
mëngjarashe) (Kuran 49:1). Shënim: Bazuar në mësimet islamike, dora 
e mëngjër është e papastër (p.sh. përdoret në tualet). Vetëm Satani ka 
dhe përdor dorën e papastër (të mëngjër) (Sahih Muslim, Libri 023, 
Hadith 5007). Allahu nuk mund të ketë një dorë të keqe, prandaj të dyja 
duart e Allahut duhet të jenë të djathta (të pandotura). 

• Allahu ka një fytyrë. (Kuran 55:27) 

• Allahu nuk ka qejf të ketë fëmijë vajza. (Kuran 53:21-22) 

• Allahu di gjithçka, sa kohë që ti nuk i bën ndonjë pyetje, dhe askush nuk 
lejohet t'i bëjë atij pyetje. (Kuran 5:101-102) 

• Muslimanët nuk mund ta pranojnë për mik një të pafe’ (jo-musliman). 
(Kuran 3:28; 4:139; 5:51,57,81). 

• Satani është mik për të tërë të pafetë (jo-muslimanët). (Kuran 7:27, 30) 

• Jobesimtarët janë miq vetëm njëri me tjetrin, por jo me muslimanët. 
(Kuran 8:73) 

• Muslimanët nuk mund të bëjnë për mik as familjarët e tyre nëse janë të 
pafe’ (jo-muslimanë). (Kuran 9:23) 

• Allahu ka dërguar një profet për çdo komb, por prapë muslimanët nuk të 
japin dot asnjë emër profeti për kombe të tilla si Kina, India, Japonia, etj. 
(Kuran 10:47; 16:36,84,89, 23:44). 

• Allahu ka dërguar një profet për çdo komb dhe u ka folur atyre në gjuhët 
e veta (Kuran14:4). Vras mendjen se cili libër i Allahut është zbritur në 
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gjuhën ruse? 

• Kurani është libri i shenjtë i muslimanëve. Ai ka dy lloje urdhërimesh: të 
vlefshme për t'u zbatuar, dhe të shfuqizuara. Të shfuqizuara apo 
anuluara do të thotë që ato vargje ose janë aty, ose mungojnë, por që 
muslimanët nuk janë të detyruar t'i zbatojnë më. (Kuran 2:106) 

• Allahu do të shfuqizojë të gjitha vargjet satanike nga Kurani. (Kuran 
22:52) 

• Qabja nuk është gjë tjetër përveç një mënyrë për të njohur kush është 
musliman e kush nuk është, varur nga drejtimi nga luten. (Kuran 2:143) 

• Njerëzit e vdekur nuk janë të barabartë me të gjallët (Kuran 35:22). Ne 
duhet, pra, të nxjerrim përfundimin se Muhamedi nuk është i barabartë 
me Jezusin, sepse Jezusi është i gjallë. Muhamedi ka vdekur! 

• Ata që vdesin për hir të Allahut janë të gjallë. (Kuran 2:154) 

• Allahu është më i zoti prej të gjithë mashtruesve. (Kuran 3:53; 7:99; 
8:30; 10:21; 27:50) 

• Allahu është zotërues i të gjitha dredhive dhe ai është Mjeshtër 
Mashtrimi. (Kuran 13:42) 

• Nuk ka udhëzim për atë që Allahu e shpie në humbje. (Kuran 4:143; 
6:39,125; 7:178,186; 13:27; 16:37,93) 

• Allahu mund të mashtrojë dhe devijojë edhe ata që i ka udhëzuar më 
përpara. (Kuran 9:115; shih Tafsir Al-Xhelalejn përkth. Feras Hamza, 
dhe Tafsir Ibn-Kathir, v.2 faqe 395 [arabisht])! 

• Allahu do ta bëjë sjelljen e keqe t'u duket e mirë të pafeve, në mënyrë 
që t'i bëjë ata të devijojnë akoma më shumë! (Kuran 6:137) 

• Burrat muslimanë mund t'i rrahin gratë e tyre. (Kuran 4:34; 38:44) 

• Burrat muslimanë mund të martohen me deri në katër gra njëkohësisht, 
dhe të kenë marrëdhënie seksuale me një numër të pakufizuar 
skllavesh pa u martuar me to. (Kuran 4:3) 

• Burrat muslimanë mund ta përdhunojnë një grua skllave të martuar. 
(Kuran 4:24) 

• Burrat muslimanë mund t'i dhunojnë gratë e tyre dhe t'i detyrojnë në 
shtrat sa herë të duan, ku të duan, e në çfarë pozicioni të duan. (Kuran 
2:223) 
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Kush është Allahu 

Nëse i pyesim muslimanët se kush është Allahu, ata do të thonë se Perëndia 
është Krijuesi, i Gjithëdituri. Përgjigjja e tyre nuk është edhe aq e ndryshme nga 
përgjigjja që do të merrnim nga kushdo për perëndinë e tyre, por kur vjen puna 
për Allahun si perëndi, ka shumë probleme, dhe ne do t'i shqyrtojmë ato. 

Para se të kuptojmë personin e Allahut, ne kemi nevojë që të kuptojmë emrin e tij 
së pari. Muslimanët përpiqen që të na mbushin mendjen se Allahu është i njëjti si 
Perëndia i Moisiut dhe krishtërimit. Ata madje përpiqen të na bindin se Allah 
është një fjalë aramaike që dhe Jezusi e ka përdorur kur fliste aramaisht. Sa i 
vërtetë është ky pohim? 

Kur filmi "Pasioni i Krishtit" doli disa vite më parë, muslimanët morën klipe nga 
filmi në të cilat Jezusi fliste aramaisht duke shqiptuar emrin e Perëndisë. Ata 
pastaj i përdorën këto klipe për të krijuar videot e veta për të provuar pohimin e 
tyre që emri Allah, është me të vërtetë aramaik. Fjala aramaike që ata janë duke 
u munduar që të adoptojnë është Elah, El jo Al si në Allah. 
 

Ja një studim i shpejtë dhe i lehtë i vargut Kuran 4:125: 
 

 الیلخ م یھ ا ر بإ  5ا ذ ختاو  افینح م یھ ار بإ  ةلم عبتاو  نسحم و ھ و 5 ھھجو م لسأ ن مم انید ن سحأ ن مو 

Kush është besimtar më i mirë se ai që i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke 
qenë bamirës dhe zbatues i fesë së pastër të Ibrahimit, të cilin Allahu e ka 
marrë për mik të ngushtë?! 

Tek Kuran 4:125, ka dy fjalë për Allah, por që nuk kanë të njejtin kuptim. Nëse 
nuk e njeh arabishten, nuk do të dallosh shumë ndryshim mes dy fjalëve përveç 
një shkronjë, por realisht ndryshimi mes tyre është më shumë se kaq. 
 

E para është 5 (lillah) dhe e dyta është 5ا (Allah). Në arabisht, al i jep emrit 
trajtën e shquar, kështu që nëse heqim Al nga Allah dhe lil nga lillah, kjo na le 
me lah (perëndi) një fjalë që e kanë të përbashkët të dy emrat. Në fakt, lah ishte 
emri i perëndisë hënor, perëndia kryesor egjiptian dhe një perëndi që adhurohej 
dhe nga arabët. Në shqip lillah përkthehet perëndi-së (Allah-ut) dhe Allahu 
përkthehet perëndi-a (ose Allah-u në varg). 
 

Lil Lah = 5 Al Lah = 5ا 
 

Siç mund ta shikoni nga ilustrimi i mësipërm, megjithëse lillah dhe Allah 
shkruhen që të dyja si një fjalë e vetme në arabisht, ato janë të përbëra dhe lil 
dhe Al nuk janë pjesë e vetë fjalës. Përsëri pra, lillah është perëndi-së dhe allah 
është forma e shquar perëndi-a. 

Në arabisht, al është gjithmonë i barabartë me (-a) që u shtohet emrave që i 
atribuohen vetëm perëndisë. Kjo është arsyeja se pse të 99 emrat e Allahut 
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fillojnë me Al. Vini re megjithatë, që emri është unik për perëndinë - vetëm 
perëndisë mund t'i jepet kjo lloj shquarje. Për shembull nuk thuhet "Al Muhamed" 
sepse Muhamedi është vetëm një emër për një person. 
 

Është interesante të vihet re se Mesia thirret Al-Masih në Kuran. Kjo do të thotë 
që ai është i vetmi Mesia në të gjithë botën. Ai është i vetmi njeri në Kuran që ka 
Al bashkëngjitur emrit të tij. 

Kush është ky Lah? Ai është perëndia hënor, por si mund të jetë Lah perëndia 
hënor ndërkohë që Kurani e ndalon adhurimin e hënës dhe diellit? 
 

Çfarë thotë Allahu për veten e tij 
 

Allahu do djem, JO vajza siç shihet tek Kuran 53:19-22: 

19 A keni parë Al-Latën dhe Al-'Uzën 

20 dhe Manatën të tretën të fundit? 
 

21 Vallë për ju janë djemtë dhe për Atë (Allahun) vajzat? 

22 Kjo ndarje është e padrejtë! 

Kurrë nuk kam dëgjuar që një perëndi të thotë një gjë të tillë më parë. Së pari, 
Allahu thotë që është e padrejtë që ai të ketë vajza (Al-Lat [Latën], Al-'Uza 
[Uzën], dhe Manatën) në vend që të ketë djem. Së dyti, është e padrejtë që 
arabët të kenë djem - "për ju djemtë dhe për mua vajzat" - ndërkohë që ai ka 
vetëm vajza. Mendojeni pak. Allahu po ankohet që arabët qenkan më të bekuar 
se ai, sepse janë bekuar me djem, ndërkohë që ai ka vetëm vajza. A nuk është 
Allahu Krijuesi? Pse nuk e bekon veten ai me djem? Kuran 6:101 (shqipërim i 
përkthimit Pikthal) e shpjegon se pse: 
 

 السماوا ت و األرض أنى یكون  لھ ولد  ولم  تكن  لھ صاحبة وخلق  كل  شيء  وھ و  بكل  شيء  علیم 
بد یع  

Shpikësi i gjithë qiejve dhe tokës! Si mund të ketë ai një fëmijë nëse për Të 
nuk ka bashkëshorte, kur Ai krijoi të gjitha gjërat dhe është i vëmendshëm 
për gjithçka? 

Kuran 6:101 është një pyetje se si Allahu mund të ketë një bir nëse nuk ka pasur 
kurrë një femër! Allahu nuk mund të ketë djem sepse, si mund ta bëjë ai djalin pa 
një bashkëshorte? 

Kjo është përgjigjja që muslimanët i japin të krishterëve, që Allahu nuk mund të 
ketë një bir, dhe kjo tregon se Allahu ka një ide shumë të gabuar mbi atë që të 
krishterët besojnë. Asnjë i krishterë nuk beson se Maria, nëna e Jezusit, ishte e 
dashura apo bashkëshortja e Perëndisë. 

Ky keqkuptim total provon për mua që Allahu nuk mund të jetë i njejti me 
Perëndinë e të krishterëve; jo vetëm sepse Allahu nuk di fare se çfarë besojnë të 
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krishterët, por edhe sepse ai mendon njëlloj si çdo mashkull njerëzor - që nuk 
bën dot fëmijë nëse nuk ka një grua me të cilën të ketë marrëdhënie seksuale 
dhe të prodhojë bij. Kjo vetëm sa më tregon mua se ai që shpiku vargun Kuran 
6:101 ka qenë duke folur nga një mendësi njerëzore, jo nga Perëndia - një burrë 
që është i sigurt që nëse nuk ka një grua, nuk mund të bëjë fëmijë. Ai është 
përpjekur të flasë si nga Zoti, por ai mund të flasë vetëm përmes kufizimeve të tij 
njerëzore. 
 

Kush është Fryma e Shenjtë në Islam? 

Kush i foli Maries? 

Siç kam treguar nga Kuran 6:101: 

Atij i detyrohen themelet e qiejve dhe të tokës: Si mundet Ai të ketë një bir 
kur nuk ka një grua. Ai krijoi të gjitha gjërat, dhe ka ajkën e njohurisë së të 
gjitha gjërave. 

Pra, Allahu nuk bëka dot fëmijë nëse nuk paska një grua për të bërë seks dhe 
patur bij me të, megjithatë Kurani na tregon se Maria ishte një vajzë e virgjër kur 
mbeti shtatzënë me Jezusin (ose 'Isa siç quhet Ai në Kuran). Kurani 3:47 thotë: 

 رب  أنى یكون  لي و لد و لم یمسسني بشر قال  كذلك  ا5 یخلق  ما یاشء  إذا قضى أمرا 
فإنما یقول  لھ كن  فیكون  قالت   

 

سورة  آل عمران  )  , Al Imran, 47 ) 

Ajo (Maria) tha, "Perëndia im, si mund të kem unë një bir kur asnjë burrë nuk 
ka patur marrëdhënie me mua." Ai tha, "Kjo është se si krijon Allahu. Ai thotë 
'bëhu' dhe do të bëhet!" 

 

Për sa i përket këtij vargu, muslimanët të thonë që ishte engjëlli Gabriel, ose 
Xhebraili, që po fliste me Marien. (Vini re që nuk jemi duke diskutuar të njejtën 
histori që gjendet në Bibël. Ne po ndjekim historinë që jepet në Kuran. Mos i 
ngatërroni.) Muslimanët të thonë gjithashtu që Maria ishte duke folur realisht me 
Frymën e Shenjtë që iu shfaq asaj në formën e engjëllit Xhebrail. Ajo që nuk të 
thonë ata është që Kurani asnjëherë nuk e ka përmendur me emër një engjëll 
Xhebrail si ai që i foli Maries. 

Le të rishikojmë vargun 47 me kujdes: 

Ajo (Maria) tha, "Perëndia im, si mund të kem unë një bir kur asnjë burrë nuk 
ka patur marrëdhënie me mua." Ai tha, "Kështu krijon Allahu. Ai thotë 
'bëhu' dhe do të bëhet!" 

Ky varg na paraqet neve dhe një tjetër provë që Kurani është një shpikje njeriu. 
Vini re sa më poshtë: 
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• Maria quan Frymën e Shenjtë (që u shfaq si një burrë, {shih Kuran 19:17} 
"Perëndia im", ( قالت  ر ب  RABI), por ai i tha asaj se ai është vetëm një 
lajmëtar, jo Perëndia (shih Kuran 19:19). 

• Sa kohë që Maria e quan Frymën e Shenjtë "Perëndia im," tek Kuran 3:47 
dhe e merr për të mirëqenë që ai ishte Allahu, pse po fliste ai në vetën e 
tretë për veten - pra, pse tha ai, "Kështu krijon Allahu," në vend të thoshte 
"Kështu krijoj Unë"? 

• Maria paska bërë një gabim duke quajtur Frymën e Shenjtë "Perëndia im"; 
apo ishte në të vërtetë Allahu ai? Në çdo rast, në asnjë vend nuk thuhet në 
Kuran se ai që i foli Maries ishte engjëlli Xhebrail (Gabriel), dhe në asnjë 
vend në Kuran nuk thuhet që engjëlli Xhebrail është Fryma e Shenjtë. 

 

Tek Kuran 3:45 ne lexojmë: 

Për më tepër, kujto kur engjëjt thanë: "O Marie! Ja! Allahu të jep ty lajme të 
gëzueshme të një fjale prej atij. Emri i cilit është Jezus Krisht, biri i Maries, i 
lavdishëm në këtë botë dhe të Përtejmen, dhe më i afërti me Allahun." 

Vini re këtu thotë "engjëjt thanë", por tek Kuran 19:16 një frymë u bë një njeri i 
përsosur! Pra qartësisht ka një gabim, sepse nëse engjëjt janë në fakt një 
engjëll, dhe ai është Fryma e Shenjtë, dhe ai është i vetmi që solli lajmin, dhe ai 
foli si një person i vetëm, atëherë pse në Kuran 3:45 folën të gjithë engjëjt? A 
janë edhe ata të gjithë Frymë e Shenjtë gjithashtu? 

Kjo do të thoshte që Fryma e Shenjtë është frymëra të shenjta. Megjithatë, kjo 
bie në kundërshtim edhe me një histori tjetër lajmërimi të lindjes, që e gjejmë tek 
Kuran 21. Shikoni Kuran 19:17 

 من  د و نھم حجابا فأرسلنا إ لیھا رو حنا فتمثل  لھا بشر ا  سو یا

فاتخذت  سور ة مر یم )   , Sure Merjem, 17 ) 

Ajo (Maria) vuri një perde për t'u veçuar prej tyre. Kështu ne i dërguam asaj 
frymën tonë, që iu shfaq asaj si një njeri normal. 

 Siç e shikojmë, është një frymë që iu shfaq si një burrë. Për më tepër, 
muslimanët pohojnë se Fryma e Shenjtë është një person dhe ky është 
engjëlli Gabriel. Shumica e muslimanëve e përkthejnë fjalën frymë si 
"engjëll". Këto janë përkthime të pasakta dhe të rreme. 

 Vini re që Fryma e Shenjtë thirret Perëndi nga Maria, por në të njejtën 
kohë që Fryma e Shenjtë është duke folur për veten si një lajmëtar i 
Perëndisë. Fryma e Shenjtë thotë tek Kuran 19:19: 

Unë jam vetëm një lajmëtar nga Zoti yt, për të të lajmëruar ty dhuratën e një 
biri të shenjtë. 
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Pse edhe në Kuran, Fryma e Shenjtë nuk mund të jetë Engjëlli Gabriel. Për të 
shpjeguar këtë lexojmë Kuran 16:2: 

Ai dërgon poshtë engjëjt me Frymën (Ruh) e Urdhërimit të Tij atyre prej 
shërbëtorëve të tij që ai dëshiron, duke thënë, "askush nuk ka të drejtë që të 
adhurohet përveç meje, pra ruhuni prej meje." 

Allahu do të dërgojë engjëjt me Frymën. Kjo do të thotë që engjëjt nuk mund të 
jenë Fryma. 

Muslimanët përpiqen ta përkthejnë fjalën Ruh,  اروح  si zbulesë, që është një 
gënjeshtër për turp. Përkthimi i Muhamed Pikthalit tregon të vërtetën mbi vargun 
16:2 

Ai dërgon poshtë engjëjt me Frymën e Urdhërimit të Tij atyre prej 
shërbëtorëve të tij që ai dëshiron, (duke thënë), "Paralajmëroni njerëzinë se 
nuk ka Allah përveç meje, kështu që mbajini detyrimet ndaj meje." 

Ka edhe evidenca të tjera tek Kuran 26:192-193: 

192Me të vërtetë këto janë shkrimet nga Zoti i dy Botëve (botës së njerëzve, 
dhe xhindeve). 193Me të, erdhi poshtë Fryma Besnik. 

 Përsëri, Allahu a nuk thotë që erdhi poshtë me Gabrielin? A është veç 
llafe? Pse nuk na e qartësoi Allahu nëse ishte një engjëll? Kuran 70:4 
lexon: 

Engjëjt dhe fryma ngrihen tek ai (Allahu), në një Ditë që është identike sa 
pesëdhjetë vite të viteve tona 

 Nëse engjëjt janë fryma, pse thotë Allahu që ata ngjiten tek ai, engjejt 
DHE fryma? Kuran 78:38 thotë: 

Në atë ditë (ditën e Kijametit / Gjykimit) Fryma dhe engjëjt do të rreshtohen 
në radhë dhe asnjë prej tyre nuk do të flasë veç me urdhërin e Allahut më të 
Mëshirshmit, dhe Ai flet me saktësi. 

 Përsëri Allahu thotë që ata do të qëndrojnë krah njeri tjetrit, të 
radhitur, Fryma dhe engjëjt. Kjo është provë që muslimanët janë 
goxha konfuzë. Nuk u ve faj. Nëse profeti i tyre është më i fundit ku 
mund të gjesh përgjigje, pse duhet të kenë ata ndonjë përgjigje? 

Pse nuk ua thotë Allahu siç thuhet në Bibël, me fjalë aq të qarta siç gjejmë tek 
Luka 1:19? 

Dhe engjëlli, duke iu përgjigjur, i tha: "Unë jam Gabrieli që rri në prani të 
Perëndisë, dhe më kanë dërguar që të flas me ty dhe të të njoftoj këto lajme 
të mira." 

Është qesharake që kaq shumë vargje në Kuran, si Kuran 7:52, që e deklarojnë 
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atë si një libër shumë të qartë: 

Sepse ne sigurisht i kemi dërguar atyre një Libër, bazuar në urtësinë që Ne 
ua shpjeguam atyre me detaje të qarta, si një udhëzues dhe mëshirë për 
njerëzit që të besojnë. 

Në të njejtën kohë Kurani qartësisht thotë tek Vargu 3:7 që Kurani ka dy pjesë. 
Pjesa e parë është e qartë, dhe tjetra është jo vetëm e mjegullt, por edhe tregon 
se ashkush përveç Allahut nuk e kupton se çfarë domethënie ka; "por askush 
nuk e di kuptimin e vërtetë të Kuranit përveç Allahut." 
 

Kush ishte Muhamedi? Emri i vërtetë Kasem  قثم ? Kur ka lindur ai? 

Kjo tabelë jep të dhënat bazë mbi Muhamedin 

Emri i parë (aktual) Kasem (El-Kasim) 

Mbiemri Biri Qenve 

(kuptimi real, jo për ofendim) 

Familja - Stërgjyshi Kusai Ibn Kilab 

(Kusai Biri Qenve) 

Emra të tjerë Muhamed & Ahmed 

Babai i vërtetë I Panjohur 

Babai me emër AbduAllah 

E ëma Amina 

Lindi Viti 570 

Vdiq Helmuar nga një grua çifute në 
vitin 632 

Numri i bashkëshorteve që i dihen 13 

Konkubina Pa numërim 

Fuqia seksuale Fuqi sa për 40 burra 

Aftësi të veçanta Tregim përrallash e historish 

 
 

Muhamedi lindi në vitin 570, që ishte katër vite mbasi babai i tij me emër, 
Abduallahu, vdiq! Disa mund të thonë, Si mund të lindë një fëmijë katër vite 
mbas vdekjes së babait të tij? Përgjigjja është e thjeshtë, Abduallahu është 
dhënë si babai i tij, por nuk ishte. 

Përpara se të vinte Islami praktikohej një lloj martese që e ata e quanin Zawazh 
 

11 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

El Rahe't, që ka kuptimin martesë në grup. Ja se si funksiononte martesa: 
Gruaja flinte me shumë burra, shtatë, dhjetë, ose më shumë. Nuk kishte ndonjë 
rëndësi realisht. Të gjithë quhen Raht ose Grupe. Ju mund të thoni që nuk është 
fare martesë, por kjo ishte një lloj praktike seksi që ishte e pranuar nga shoqëria 
e asj kohe. Nëna atëherë e zgjidhte ajo babain e fëmijës së saj kur ai të lindte. 
 

Emri i vërtetë i babait të zgjedhur të Muhamedit nuk ka qenë kurrë Abduallah. 
Emri i tij i vërtetë ishte Abd Allat, që ka kuptimin Skllav i Allatës (një nga bijat e 
perëndisë pagan Allah). Muslimanët përdorin vetëm emrin Abduallah si emër të 
babait të tij, sepse emri i vërtetë i babait të tij është poshtërues për Allahun. Unë 
mund të futem në detaje më të imëta mbi fëmijërinë e Muhamedit, por nuk është 
ky qëllimi i librit tim, megjithëse do të jap disa referenca të shkurtra për të 
provuar këtë pikë në lidhje me lindjen e Muhamedit. 

E ëma e Muhamedit pati shumë fëmijë, jo vetëm Muhamedin. Nëse burri i parë 
dhe i vetëm që e ka pasur grua atë ka qenë babai i Muhamedit, si ka mundësi që 
ajo ka kaq shumë fëmijë? Në librin e Imam Al Suoty, Al Kasa's Al Kubra V1, faqe 
132/133/134/135 e ëma e Muhamedit ka thënë: 
 

[ ] 

Isha shtatzënë me të, dhe ishte më lehta nga shtatëzanitë e mia. 

Askush nuk flet për vëllezërit e tij. Si mund të kishte vëllezër Muhamedi kur 
muslimanët pohojnë që Muhamendi nuk e pa kurrë babanë e tij? Po e ëma, a 
ishte martuar rishtas ajo? Përveç kësaj, babai i Muhamedit vdiq pak muaj mbasi 
ai ishte martuar me të (sipas pohimeve të muslimanëve). E vetmja mënyrë është 
që e ëma të ketë pasur burra të tjerë, ose të paktë edhe një tjetër. 

Ka shumë historira që mund të tregojmë, por do të pëpiqem të mos i ndërlikoj 
gjërat. Në Hadithin tjetër do të provoj qartësisht që babai i Muhamedit (ai i 
supozuari, Abd Allah) nuk u martua kurrë me të ëmën e Muhamedit (Kasemit). 
Unë do të tregoj këtu historinë siç është në arabisht, dhe do ta përkthej, 
meqenëse e di se muslimanët do të thonë, "Nuk ka mundësi të jetë kjo gjë në 
librat tanë!" Jo vetëm kaq, por do të jap një link të websitit më të madh Islamik 
për libra në rrjet. 

Libri i Al Sirah Al-Hlabia (një emër tjetër për librin, Insan Al-Ueoun Fe Serat Al-
Ma'mun) V1 faqe 128: 

[ ] 

Mbas vdekjes së Kasem Ibn Abd-Al-Mu'talebit, xhaxhait të Muhamedit, në 
moshën nëntë vjeçare, tre vite para se Muhamedi të lindte, babai i tij Abd-Al-
Mu'taleb u trishtua aq shumë, sa që kur profeti u lind, ai ia vuri emrin 
Kasem. 
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Hadithi nga faqja islamike e librave: 

Http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=334&pid=156549 

[ ] 

Përkthimi i Hadithit (Libri i Al-Tabaqat Al-Kubra, Botim 1, 1968, V1, faqe 95/96: 

Obed Allah na tha që... motra e Waraqa Ibn Naofales ishte në rrugë duke 
kërkuar për burra. Ndërsa shikonte, asaj nuk i pëlqeu asnjëri derisa pa Abd 
Allahun (babain e Muhamedit) të kalonte andej. Ajo i tha atij, duke e mbajtur 
nga rrobat e tij, "Çfarë mendon për perënditë e mi?" (Merr çfarë të nevojitet 
prej meje.) Ai i tha, "Jo tani. Kur të kthehem!" Ai u largua me shpejtësi dhe 
hyri tek Amina Bent Wahab (e ëma e Muhamedit) dhe pati marrëdhënie me 
të. Rrugës së kthimit, shkoi të takohet me motrën e Waraqa Ibn Naofales 
dhe i tha asaj, "Ti akoma ke dëshirë të flesh me mua!" Ajo i tha, "Jo! Kur ti 
po kaloje, para se të largoheshe, pashë një fytyrë të ndritshme, por tani e ke 
humbur atë fytyrë të ndritshme." (ndoshta i lodhur nga seksi.) 

Ne mund ta gjejmë të njejtën histori në një libër të titulluar, Alsirah Al-Nbwyah Le-
Ibn-Hisham (arabisht), shtypur 2.02, volumi 1, faqe 292, autor: Ibn Hisham 
Al'Ansaary/'Abd Allh bIin Yusuf: 

[ ] 

Përkthimi hadithit i librit të mësipërm, Kaptina e Gruas që Ofron Veten për Nukah 
(seks) Abd-Allah Ibn Abd-AlMu'talebit (babait të Muhamendit): 

Ibn Ishaq tha: "Atëherë Abd Al Mutaleb (gjyshi i Muhamedit) iku, dhe ai mori 
me vete Abd-Allahun, në të njejtën kohë ata kaluan pranë një gruaje që ishte 
nga familja e Assadit birit të 'Uzaas bir i 'Kusai Biri Qenve (Qenve ishte 
mbiemri i gjyshit të Muhamedit) bir i Murahut bir i Ka'ebit bir i Lu'es bir i 
Galebit bir i Faherit." Ajo tha kur pa fytyrën e tij: "Ku je duke shkuar Abd-
Allah?" Ai tha, "Me babain tim," pastaj ajo tha, "Unë do të të jap po atë 
numër gamilesh që ofrohet në ditën e Flijimit (100 gamile) nëse vjen fle me 
mua." Ai tha, "Nuk mundem tani, jam me babain tim. Nuk e le dot." 

Tani ndërsa e studiojmë këtë histori, ajo tregon se si gratë ishin pa kontroll në 
atë kohë. Ato flinin me kë i pëlqente dhe e ofronin veten kujdo që zgjidhnin vetë. 
A vutë re tek versioni i parë që babai i adoptuar i Muhamedit nuk i tha jo pazarit 
të ofruar, por që kishte një takim me mamanë e Muhamedit (Kasemit)? Ai donte 
të flinte me motrën e Waraqa Ibn Naofalit, por kur u kthye ai, kjo kishte ndërruar 
mendje. Pse? 

Kjo provon se fjala martesë nuk kishte kurrfarë vlere në atë kohë. Siç thashë, 
dhe e kam provuar, babai i Muhamedit e praktikonte këtë lloj marrëdhënie 
seksuale të hapur. Unë me hamendje pyes veten se çfarë lloj marrëdhënieje 
 

13 



CHRISTIAN PRINCE 

 

kishte mes Waraqas dhe Muhamedit para lindjes së tij? Nuk do të habitesha 
nëse Waraqa Ibn Naofal të jetë babai i vërtetë i Muhamedit. Nuk mendoj se kjo 
histori ka ardhur në jetë nga hiçi. Në ato ditë arabët ofronin motrat ose bijat e tyre 
për qëllime të caktuara të tyret. Ndoshta në njëfarë mënyre Waraqa Ibn Naofal 
është përpjekur që të ndalojë babanë e Muhamedit që të kishte marrëdhënie me 
Aminan për shkak se ajo ishte e preferuara e tij! Ndoshta ai e ka dërguar vetë të 
motrën me pikërisht këtë mision! Nëse do të kishte funksionuar, ai (babai i 
Muhamedit) do të ishte lidhur me të motrën e tij në vend të asaj gruaje. 

Në të njejtën faqe, një tjetër histori shpërfaqet. 

Fatima Bint Mur ishte mes grave më të bukura e më të fisme e të nderuara. 
Ajo lexonte libra dhe ishte e mësuar! Të gjithë djemtë e rinj të fiseve Kurejsh 
flisnin për të. Historia tregon që ajo pa dritën e profetllëkut në fytyrën e tij! 

Ajo ofroi babait të Muhamedit që të flinte me të kundrejt një pagese prej 
njëqind gamilesh!! 

 

[ ] 

Ç’burrë i mirë paska qenë ky babai i Muhamedit, deri në atë pikë që gratë i 
ofronin pagesë për seks! Nuk jam duke folur sa i mirë në kuptimin e të qenurit i 
burrë i pashëm. Çfarë jam duke nënkuptuar, është se, si një burrë i nderuar nuk 
do të kalonte nga një femër në tjetrën, apo madje ta paguanin për seks si me 
qenë prostitutë. 

Arsyeja që jam duke i sjellë në vëmendje këto histori është që të tregoj për ju 
sadopak nga sfondi i jetës së përditshme të fisit Kurejsh të asaj kohe. Dua ta 
qartësoj që, kur muslimanët flasin për familjen e Muhamedit si një familje e 
nderuar dhe e fisme, nuk ka kurrfarë përputhje me realitetin. Mos harroni që 
prindërit e Muhamedit ishin pjesë e kësaj lloj jete, ata ishin paganë dhe vdiqën si 
të tillë. 
 

Në librin Al-Rahi'q Ma'khtom, faqe 45, xhaxhai i tij Hamza pati të njejtat taja gjiri 
(dy gra e kanë ushqyer me gji Hamzan). Më vonë, po të njejtat dy gra i kanë 
dhënë gji Muhamedit. Emrat e këtyre dy grave ishin Thaubia dhe Halima Al-
Sadia. 

[ ] 

Përkthimi: 

Dhe xhaxhai i tij Hamza ishte një person që mori gji nga familja e Bani 
Sa'edit bir i Bakerit, dhe nëna e tij (nëna e Hamzas), i dha gji Muhamedit 
ndërkohë që ai mëkohej nga Halima, nga ku dhe Hamza kishte mëkuar, 
duke ndarë të njejtat gra mëkuese që i dhanë gji Muhamedit. 

Mbas kësaj hyrjeje të shkurtër mbi jetën e Muhamedit, është koha për të hedhur 
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dritë mbi jetën e këtij burri, që të marrim vesh kush është, jo thjesht si emër, por 
si person e si burrë. Muhamedi pati eksperiencat e tij njerëzore. Jeta e tij nuk 
ishte e lehtë derisa i zuri dora në pasuri. 

Nëse ju kujtohet historia e parë, se si motra e Waraqas, që e kishte emrin 
Qatilah Bint Naofal, e ofroi veten Abduallatit (Abduallahut), babait të njohur të 
Muhamedit, që ai të mos shkonte të kishte marrëdhënie me Aminan, Kur ai shkoi 
megjithatë tek ajo, kjo nuk e deshi më Abduallatin. Nëse e lidhim këtë me 
historitë e tjera, do të gjejmë që Waraqa Ibn Naofalin e gjejmë në çdo hap të 
jetës së Muhamedit. Në të njejtin libër (Libri i Al-Tabaqat Al-Kubra, Botim 1, 
1968, V1, Faqe 95), thotë që Muhamedi: 
 

[ ] 

Abd Al-Mu'taleb Ibn Hashem dhe biri i tij, Abd-Allah, u martuan në të njejtën 
ditë, kështu që Halah bija e Wahebit lindi Hamzan dhe pra Hamza ishte 
xhaxha i Muhamedit por dhe vëlla gjiri i tij (muslimanët besojnë që nëse dy 
fëmijë mëkohen me gji nga e njejta gra, ata konsiderohen vëllëzër), dhe na 
është thënë nga Ibn Ishaq që kur babai i Muhamedit u martua me Aminën 
(nënën e Muhamedit) ai qëndroi me të tre netë, dhe kjo ishte tradita e asaj 
kohe. 

Duke vazhduar në të njejtën faqe, shohim që gjyshi i Muhamedit dhe i biri patën 
marrëdhënie me dy motra, Aminën (nënën e Muhamedit) dhe Halahën. Me një 
fjalë, tetoja e Muhamedit ishte gruaja e gjyshit të tij, ose mund të themi 
bashkëshortja e tij. Përveç kësaj, thuhet që Halaha lindi Hamzan (xhaxhain e 
Muhamedit). Kjo do të thotë që si Muhamedi dhe Hamza u mëkuan me gji nga e 
ëma e Hamzas. Kjo e bën Hamzan xhaxhain e Muhamedit edhe vëlla të tij 
(mëkuar me qumështin e të njejtës grua), por jo në të njejtën periudhe kohore 
(vit). Duke i shtuar kësaj faktin që i ati i Muhamedit fjeti me nënën e Muhamedit 
vetëm për tre ditë! Ai madje fjeti me të vetëm në shtëpinë e saj! Si mund të 
quhet ajo gruaja e tij? Nëse ai ishte i martuar me të, pse nuk e mori atëherë në 
shtëpinë e tij?! Kjo do të thotë që nëna e Muhamedit nuk jetoi kurrë në shtëpinë 
e Abdallatit (Abdullahut)!! 

Në librin e Ibn Kathir, V1/255, Ibn Hisham tha që beteja e Al-Faxharit filloi dhe 
Muhamedi ishte 14 ose 15 vjeç. 
 

255/1 [ ] 

Ne e gjejmë të njejtën histori nga libri i Al-Siras Al-Naboiah, nga Dr. Muhamed 
Ahmed Mahmud Hasabalah (ky është emri i tij i plotë) dhe Dr. Muhamed 
AbduAlqader al-'Khatab. Që të dy janë profesorë të historisë dhe qytetarisë 
islamike në Universitetin Al Azhar (universiteti më i pranuar nga Osama dhe Al-
Zawahiri dhe të gjithë muslimanët). 
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Këta që të dy thonë në librat e tyre që beteja e Al-Fazharit filloi 12 vite mbas 
vdekjes së Abd-Al-Mu'talebit, babait të Hamzass, dhe Hamza ishte 22 vjeç në 
atë kohë!!! 
 

Në të njejtin libër, që të dy profesorët bien dakord që Muhamedi, në atë kohë 
ishte 15 vjeç kur lufta sapo filloi. E di që muslimanët nuk do ta besojnë këtë. Le 
të themi që 99% e muslimanëve nuk i lexojnë kurrë librat kështu që nga ta dijnë? 
 

Vizitoni këtë link dhe shikoni vetë: http://www.alsiraj.net/sira/html/page08.html 

Nëse Hamza ishte 22 vjeç në atë kohë të luftës dhe Muhamedi ishte 15, kjo do të 
thotë që, sipas këtyre studiuesve, Hamza është shtatë vite më i madh se 
Muhamedi! Por Hamza lindi në të njëjtin vit që babai i Muhamedit vdiq! Kjo do të 
thotë që Muhamedi lindi shtatë vite pas vdekjes së babait të tij. 
 

[ ] 

Libri i Siras Ibn Kathir V1/263 thotë: 

Kur Muhamedi dëshironte që të martohej me Hatixhen, ai i tha xhaxhait të tij 
për të dhe Hamza shkoi te Hatixhja dhe i kërkoi dorën e saj për Muhamedin. 

 

[ ] 

Në traditën arabe, dhe unë i njoh traditat tona shumë mirë, ti nuk i kërkon dikujt 
që është një moshë me ty që të shkojë si mëkëmbës për të kërkuar dorën e 
dikujt. Nuk është aspak e pranueshme. Në këtë rast, Hamza i përshtatet më së 
miri këtij roli: Ai është ungji i Muhamedit dhe është më i madh. 
 

Tani do të shohim që nëse lexojmë në librin e Da'ert Al-Ma-Ma'aref Al-Islamiah, 
V29, Faqe 9112 [ ], që Muhamedi lindi në vitin 570 e.s. dhe beteja e 'Ohodit 
ndodhi në vitin 625, siç bien dakord të të librat islamikë. 

Kjo do të thotë që nëse e marrim vitin 625 (Betejën e 'Uhodit) - 570 (datën e tij të 
lindjes) = 55 vjet (del mosha e Muhamedit). 
 

Në librin e Al-Tabakat Al Kubra, V3/29/118, Hamza mbajti flamurin në sulmin 
kundër bijve të Qanika'a-së (fisi çifut që u shfarosën të gjithë nga Muhamedi) dhe 
kur ai vdiq, mosha del 59 vjeç. Këtu Hamzan e japin si 4 vjet më të madh se 
Muhamedi. 

[ ] 

Përsëri muslimanët mund të thonë që jam duke i shpikur këto gjëra. Kjo mund të 
gjendet në disa libra islamikë të tillë si: 83/11 [ ] libri Sabil Al-Huda Wa Al-
Rashad, V.11, Faqe 82-83: 
 

[ ] 

Nëse Hamza ishte katër vite më i madh se lajmëtari Allahut atëherë si mund 
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të ndodhë që ai të kishte pirë nga e njejta grua? Përgjigjja është, hadithi 
është i saktë dhe është favorizuar mbi hadithet e tjera sepse ajo i ka mëkuar 
me gji të dy në dy kohë të ndryshme. 

• Al-Mustadark Fe Al-Sahih, V3, Faqe 212, Hadith 4873: 

[ ] 
 

Hamzai kishte në atë kohë dy emra, Abu-Ali dhe Emarah. Ai u bë musliman 
gjashtë vjet mbasi islami filloi, dhe ai ishte katër vjet më i madh se Muhamedi. Ai 
u vra në betejën e Uhodit të shtunën në ditën e shtatë të muajit islamik Shual. 

• Libri i Al-Tabakat Al-Kubra, Botim 1, 1968, V.3, Faqe 103: 
 

[ ] 

“Hamza, që Allahu pastë mëshirë për të, u vra nga një burrë me emrin 
Wahshi. Ai ishte pesëdhjetë e nëntë vjeç dhe katër vjet më i vjetër se 
profeti.” 

 

Çfarë kemi nga të gjitha këto histori? 

Nëse gjyshi i Muhamedit dhe babai i tij kanë fjetur me të njëjtat motra në të 
njejtën periudhë kohe, dhe mbas kësaj kur babai i Muhamedit e la Aminën pak 
ditë më vonë, (ose pak muaj më vonë për hir të argumentit sepse kjo nuk do të 
ndryshonte gjë) atëherë, 

• Gjyshi i Muhamedit dhe biri Abdullahu kanë patur dy motrat në të njëjtën ditë. 

• Hamza ka lindur në të njejtën periudhë kohe me vdekjen e babait të 
Muhamedit 

• Hamza është më i madh se Muhamedi (shkollarët muslimanë nuk bien 
dakord mbi atë nëse është katër vjet ose ndoshta shtatë vjet). 

• Hamza u vra në luftë në betejën e Uhodit në moshën 59 vjeç, Muhamedi 
ishte 55. 

• Muhamedi nuk mund të jetë i biri i atij që muslimanët e quajnë Abduallah siç 
e shikojmë nga libri i Ibn Kathir Al-Bidayah & Al-Nihayah, V2, Faqe 316. Në 
fund, një fid i Banu Nadirit erdhën duke pyetur për Muhamedin kur ai ishte 
fëmijë, duke pretenduar se ishte fëmija i tyre. Është shumë e qartë që ai nuk 
ka një baba të qartë. 

 

[ ] 

Për të mbuluar mospërputhjet e dukshme, Muhamedi u tha atyre që një grua 
mund të jetë shtatzënë për shumë vite. Kjo është se si gjyshi i tij u bind që 
Muhamedi duhet të jetë nipi i tij, edhe se e ëma e lindi atë shumë vite mbas 
vdekjes së Abduallahut. 
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Kush ishte Muhamedi 
 

Muhamedi si një bir i adoptuar 
 

Për të përmbyllur këtë kapitull të eksplorimit të preardhjes së Muhamedit, lexoni 
me mua Buharin, Libri 40, Hadith 563. Ky hadith i rëndësishëm tregon se 
Muhamedi ishte jo më shumë se një skllav në familjen në të cilën ai u rrit. 
 

Ndërsa pashë një pamje të pakëndshme, vajta te i Dërguari i Allahut dhe i 
tregova atij historinë. Pejgamberi doli në shoqërinë e Zaid ibn Harithit, që 
ishte me të më mbrapa, dhe unë gjithashtu shkova në shoqërinë e tyre. 
Pejgamberi shkoi te Hamza (xhaxhai i Muhamedit) dhe foli ashpër me të. 
Hamza ngriti sytë dhe pa nga Pejgamberi dhe tha, “A nuk je ti jo më shumë 
se një nga skllevërit e etërve të mi?” Pejgamberi u tërhoq dhe u largua. Ky 
incident ndodhi para se të ndalohej pija. 

 

 Pse duhej xhaxhai i Muhamedit të thoshte një gënjeshtër, përveç që 
është duke treguar të vërtetën. 

 Gjithashtu, pse u tërhoq menjëherë Muhamedi pa thënë as edhe një 
fjalë? 

 Duhet të ketë qenë diçka që ai e dinte që ishte pikërisht e vërtetë, 
kështu që nuk mund t’ia kthente dot. 

 Me shumë mundësi Muhamedi është shqetësuar se nëse fliste më 
tepër, Hamza mund të thoshte edhe gjëra të tjera që ai nuk donte t’i 
dëgjonte. 

 Është shumë e qartë që Muhamedi nuk po e priste Hamzan, që 
supozohet të ishte xhaxhai i tij, ta thoshte këtë në vend të tij. 

 E gjitha kjo çon në një gjë. Muhamedi është bir i një babai të panjohur. 
 

 Kur kjo familje e adoptoi, ia vunë emrin Kasem sipas emrit të një prej 
djemve të tyre që u kishte vdekur. 

 

Kush i tha Muhamedit se ai ishte profet? 
 

Fjalët e pakta të para që Muhamedi deklaroi që i mori nga Perëndia i tij, të 
zbritura poshtë nga engjëlli Gabriel, janë regjistruar në Kuran 96:1. Gabrieli i tha 
Muhamedit, "Lexo!" Muhamedi tha, "Lexo çfarë?!" Muslimanët thonë që ai tha 
"Unë nuk di të lexoj." Sahih Al-Buhari Libri 1, Hadith 3 lexon (shih dhe Kuran 
96:1-3): 

Engjëlli erdhi te unë dhe më tha, "Iqra'a" (lexo). Unë i thashë, "Nuk di të 
lexoj!" Ai më shtrydhi dhe më tha prapë, "Lexo!" I thashë, "Nuk di të lexoj!" 
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Atëherë ai më shtrydhi prapë dhe tha, "Lexo!" I thashë, "Nuk di të lexoj!" 
Pastaj më shtrydhi për herë të tretë dhe tha, "Lexo me emrin e Zotit tënd!" 

Tani kjo histori nuk ka fare kuptim në asnjë mënyrë. Le ta mendojmë atë së 
bashku. Engjëlli i tha lexo? A nuk duhet të të jap më përpara një letër ose libër 
për të lexuar para se të të them lexoje diçka? Muslimanët, për të mbuluar këtë 
gabim, pohojnë se kuptimi realisht është recito. Prapë, nëse do të thotë recito, 
pse tha Muhamedi, "Nuk di të recitoj!?" Edhe fëmijët pesë vjeçarë recitojnë 
përmendësh. Duhet të bëhet fjalë për leximin, sepse fjala arabe qartësisht do të 
thotë lexo. Kjo tregon disa gjëra që e provojnë Islamizmin si të rremë që nga 
fillimi i historisë. 

• Nëse Muhamedi nuk di të lexojë dhe është analfabet, pse engjëlli është 
duke përdorur fjalën e gabuar "lexo"?! 

• Nëse Perëndia i thotë një burri të lexojë dhe ai është analfabet, a nuk 
duhet të fillojë të lexojë ai si një mrekulli nga Perëndia? 

Në mënyrë që të shpjegojmë këtë edhe më tej, imagjinoni Jezusin që t'i thoshte 
të verbrit, "Shiko!" Por i verbri të thotë, "Unë nuk shikoj dot!" Dhe Jezusi të thotë 
prapë, "Shiko!" Por i verbri prapë të thotë, "Nuk shikoj dot!" Atëherë Jezusi për 
herë të tretë t'i thotë, "Shih!" Dhe së fundmi i verbri thotë edhe një herë, "Nuk 
shikoj dot pra!!!" 

Të jetë shaka vallë! Ç'kuptim ka që ai të thotë tre herë diçka kur asgjë nuk 
ndryshon? Muhamedi prapë se prapë nuk diti të lexojë! 

• Nëse bëhet fjalë për recitim, pse po përdorte engjëlli fjalën Iqra'a që ka 
kuptimin lexo?! Mbani mend, nuk është engjëlli që zgjodhi fjalën Iqra'a. 
Ishte Allahu. Allahu zgjodhi fjalën e gabuar si fillim dhe kjo e çoi 
Muhamedin në konfuzion! 

• Cili është sekreti i shtrëngimit që engjëlli i bën Muhamedit? A bëri 
shtrëngimi ose shtrydhja Muhamedin që të kuptojë më mirë se çfarë po 
i kërkonte engjëlli? Aspak! 

 

1. Pse tre herë?! Punë numrash. Islami ka filluar që nga fillesat e veta me një 
përsosmëri trinie! Një "lexo" nuk mjaftonte, por e treta ishte e konsumuara! 

2. Çdo gjë në Islam është e bazuar në numrin tre. Thuhen tre emra të Allahut 
para çdo gjëje që bën. Veprimi bazohet në përsëritje tre herë për të arritur 
pastrim të plotë! Fryhen hundët tre herë, lahen duart tre herë, shkundin edhe 
gjenitalet tre herë.. çdo gjë tre herë. Pse?! 

3. Mendoj se ka një zbulesë më të thellë në këtë histori të shpikur. Fakti është që 
Muhamedi është duke e marrë historinë e tij të shpikur nga mësuesi i tij, Waraqa 
Ibn Naofal. Për të kuptuar se kush në të vërtetë e shpiku islamin, lexoni me mua 
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Isaian 40:5-6: 

5 Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë, sepse 
goja e Zotit ka folur". 

 

6 Një zë thotë: "Bërtit!", dhe përgjigja që merr është: "Çfarë të bërtas?", 
"Bërtit që çdo qenie është si bari, dhe që tërë hiri i tij është si lulja e fushës. 

Është shumë e qartë që Muhamedi po përpiqet që të bëhet si profeti Isaia duke e 
ndryshuar historinë, por duke menduar se po jep një tregim të logjikshëm. 
Gjithësesi, fakti mbetet që kjo histori e provon atë si të rremë. E gjithë kjo dramë 
del e kotë. Kjo histori tregon që ky perëndi i rremë nuk di të bëjë mrekulli, sepse 
nëse Jezusi do t'i kishte thënë Muhamedit, "Lexo!", jam i sigurt që do të kishte 
lexuar, edhe po të ishte analfabet siç thonë muslimanët. 
 

 
 

Urdhëri i Allahut 

 

Përgjigjet e 
Muhamedit 

 

Veprimet e 
engjëllit 

Numri total i 
urdhërave për 
të lexuar dhe 

shtrydhjet 

Lexo Nuk lexoj dot Shtrydhje 1 

Lexo Nuk lexoj dot Shtrydhje 1 

Lexo Nuk lexoj dot Shtrydhje 1 

 
Mbas tre urdhërash për të lexuar dhe tre shtrydhjesh, Muhamedi prapë nuk 
kuptoi se çfarë po i kërkonte engjëlli që të bënte. Engjëlli që foli urdhërat e 
Allahut, nuk qe i zoti ta bënte që të lexonte - e as të kuptonte gjë! 
 

Krahasoni Jezusin në veprim kur i tha: 

të verbërit, shih ai pa 

Të çalit, ec ai eci 

Të vdekurit, çohu ai u ngjall 

 
Pse e urdhëron Allahu tre herë Muhamedin të lexojë, por ai akoma nuk qe në 
gjendje të lexojë simbas kësaj historie të stisur? Ç’kuptim ka e gjithë kjo? 
 

Çfarë është Islami! 
 

Sapo dhashë disa informacione të dobishme në lidhje me sfondin e Muhamedit 
sa për fillim. Tani le të hedhim një sy e të shohim se çfarë është Islami. 
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Cila është gjëja më e rëndësishme në Islam sipas muslimanëve? 

Ata të thonë… 

Pesë shtyllat e Islamit janë themeli i jetës muslimane: 
 

1. Besimi në njësinë e Perëndisë dhe në Muhamedin si i fundit i profetëve. 

2. Kryerja e lutjeve të përditshme. 

3. Dhënie e zekatit (sasi të ardhurash për lëmosha). 

4. Vetëpastrimi nëpërmjet agjërimit. 

5. Udhëtimi në Mekë për ata që janë në gjendje ta bëjnë. 

Megjithatë, sa më poshtë janë ato që përbëjnë themelin e Islami si pjesë e 
paketës së plotë. Jo shtyllat. Ato janë informacion i rremë, sepse Islami është i 
bazuar në gjashtë elemente siç janë treguar nga vetë Muhamedi në hadithet e 
mëposhtshme, Sahih Al Buhari Vol.1, fq.13: 
 

 عبد  ا5 بن  محمد المسندي ، قال حد ثنا أبو  روح الحر مي بن عمارة، قال 
 نع  واقد  بن  محمد، قال سمعت أبي یحدث ، نع  ا بن  عمر،  أن رسول  ا5 قثمحدثنا

، حدثنا شعبة  
صلى هللا علیھ وسلم  قال   

 

 أمرت أن  أقاتل الناس  حتى یشھدو ا  أن  ال إلھ إال ا5 وأ ن  محمدا رسول ا5، و یقیمو ا  "
، الصالة، و یؤ توا الزكاة، فإذا فعلوا  ذلك عصموا  مني دماءھم  وأ موالھم إال بحق اإلسالم   

." 5 وحسابھم على ا  

Ibn Umar r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a. ka thënë: "Jam urdhëruar 
(nga Allahu) që t'i luftoj njerëzit (bëj xhihad), derisa të dëshmojnë se nuk 
ka Zot tjetër (që meriton të adhurohet), përveç Allahut dhe se 
Muhamedi a.s. është i Dërguari i Allahut, të falin namazet (ditore) dhe të 
japin zekatin. Kështu, nëse ata i plotësojnë të gjitha këto, atëherë ata i kanë 
të mbrojtur prej meje jetën dhe pasuritë e tyre, përveçse kur e drejta 
islame e kërkon ndryshe, ndërsa llogaria e tyre është tek Allahu.” (këtë e 
gjeni tek: http://www.buhariu.com/buhariu/?h=24 ) 

Kur e shohim këtë hadith, mësojmë se çfarë Muhamedi dhe Islami kërkojnë nga i 
gjithë njerëzimi. Prandaj kjo është.. 
 

Kushtetuta Islamike 

1. Muhamedi ka për detyrë që të luftojë për të detyruar njerëzit që të 
konvertohen, ose t’i vrasë, 

 

2. Derisa të kthehen në Islam, 
 

3. Derisa të shpallin nuk ka Zot përveç Allahut. 
 
 

http://www.buhariu.com/buhariu/?h=24
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4. Dhe që Muhamedi është lajmëtari i tij. 

5. Atëherë ti duhet t’i lutesh Allahut, përndryshe Muhamedi prapë të vret 
(nëse nuk zbaton lutjen, Muhamedi do të të vrasë). 

6. E pastaj, vetëm pas kësaj, gjaku dhe paratë e tua janë të mbrojtura prej 
dorës së Muhamedit dhe ushtrisë së tij. 

Le ta shikojmë këtë në këndvështrime të tjera. Po sikur nuk dua që ta pranoj 
Islamin? 
 

 Muslimanët duhet të të luftojnë ty. Muhamedi ka vdekur, por ata janë gjallë, 
dhe detyra e çdo muslimani është që të ndjekë profetin e vet dhe të bëjë 
xhihad. Kuran 9:14 thotë që, “Luftojini ata (me anë të shpatës), dhe Allahu 
do t’i dënojë ata me anë të duarve tuaja, do t’i mbulojë ata me poshtërim. 
Allahu do t’ju japë fitore mbi ta, dhe do shërojë kraharoret e adhuruesve.” 

 

 Muslimanët kanë të drejtën që t’ju vrasin. 
 

 Ata kanë të drejtën që të marrin si skllevër gratë dhe fëmijët tuaj, dhe t’i 
përdhunojnë ata (kjo është pronësi e dorës së djathtë). 

 Ata do të marrin paratë tuaja dhe vendin tuaj. 
 

 Ata do të sundojnë tokat tuaja me anë të qeverisjes islamike. Qejfi më i 
madh do të ishte zbatimi i Ligjit Islamik, kokëprerja, vrasja me gurë, prerja e 
duarve dhe lutjet për vdekjen e të pafeve. 

 Këto janë rregullat në përgjithësi por ka edhe rregulla të brendshme të 
vendosura nga Muhamedi për të gjeneruar të ardhura të mëdha pa i 
kushtuar atij asnjë kacidhe. 

 Të krishterët dhe çifutët duhet t’i paguajnë atij taksë. Xhizeja, një taksë? Kjo 
është një gënjeshtër absolute! 

Si gjithmonë, muslimanët gënjejnë duke thënë që në çfarëdo vendi ti duhet të 
paguash taksë. Xhizeja një TAKSË? Kjo është absolutisht gënjeshtër. 

Si mund t’u marrësh atyre (të krishterëve) tokën dhe pastaj t’i vësh dhe një taksë 
që ta paguajnë ty? Si shembull, nëse Amerika do të ishte një vend islamik, 
ushtari amerikan duhet të merrte xhizenë nga të gjithë irakianët, përndryshe 
duhet t’i vriste fare! Justifikimi i xhizesë, sipas asaj që pohojnë muslimanët, është 
që ti paguan para për mbrojtje. Mbrojtje nga kush? Nga vetë muslimanët! Është 
siç thashë më parë, që Islamizmi është si një bandë gangsterësh ose kusarësh 
(si mafiozët). Nëse nuk bëhesh pjesë me ta, duhet t’i paguash, përndryshe je i 
vdekur. Kurani na thotë për xhizenë: 
 

 Kuran 9:29 thotë me fjalë shumë të qarta që ne duhet ta paguajmë atë 
ndërkohë që na poshtërojnë, turpërojnë dhe poshtërojnë. A paguajnë 
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taksë muslimanët në Amerikë duke u poshtëruar, turpëruar dhe 
përulur? 

 Fjala Xhize në arabisht ka kuptimin ndëshkim dhe gjobë. Pse nuk ka 
taksa për muslimanët të njejtin emër? Ata paguajnë Zekat, jo Xhize. 
Nëse flitet për taksë, atëherë taksa është taksë! A është kjo ndonjë lloj 
gjobe diskriminimi?! Sigurisht që po. Nga interpretimi i Ibn Kathirit të 
Kuran 9:29 do të doja që të shkonit dhe të lexonit në linkun e 
mëposhtëm, ju lutem: www.qtafsir.com. 

 Këtu do të shikonit se sa i shëmtuar është kjo praktikë besimi. Ai është i 
bazuar në shtypjen e kombeve të tjera dhe poshtërimin e të gjithë atyre 
që nuk janë muslimanë. 

Do të citoja nga përkthimi i muslimanëve: 

Pagimi i Xhizesë është shenjë Kufri (mosbesimi) dhe Poshtërimi. 

Këto nuk janë fjalë të miat. Ju do të shihni se si Muhamedi madje i urdhëroi 
muslimanët që të poshtërojnë të krishterët apo hebrejtë edhe pa qenë kryer 
ndonjë krim nga ana e tyre, thjesht për shkak se refuzojnë të përqafojnë Islamin. 
Ai madje ka thënë (Tafsir Ibn Kathir, interpretim i Sures 9): 

Mos iu afro me përshëndetjen e paqes (selam) hebrejve dhe të krishterëve, 
dhe nëse takoni ndonjë prej tyre në rrugë, detyrojini (shtyjini) deri në pjesën 
më të ngushtë të rrugës (detyrojini të ecin në kanalin anash rrugës). 

Në kohët e dikurshme, kanali anash rrugës përdorej për derdhjen e ujërave të 
bardha e të zeza. Të krishterët dhe muslimanët nuk mund as të ecnin në të 
njejtën rrugë njëkohësisht. Ne i dëgjojnë muslimanët që përpiqen të mashtrojnë 
afro-amerikanët (zezakët amerikanë) duke u thënë, “Shikoni çfarë ju kanë bërë 
të bardhët!” Kur në fakt, afrikanët iu janë shitur si fillim europianëve nga 
muslimanët arabë të Afrikës së Veriut. 
 

Kokëprerja e robërve jo-muslimanë 

Kuran 8:67 thotë: 

Nuk është dëshira e Allahut që asnjë profet të ketë robër deri sa të vijë koha 
që ai të ketë shkaktuar një masakër në vend. Ju dëshironi tundimin e kësaj 
bote dhe planin e Allahut për jetën e përtejme, dhe Allahu është i 
gjithëfuqishëm dhe i mençur. 

 

Ne kujtojmë akoma katrahurën e burgut të Abu Ghraibit në Bagdad dhe se si 
bota u indinjua, por nuk shohim asnjë indinjim të ngrihet kundrejt muslimanëve 
që presin kokat robërve që zenë, përfshi edhe civilë, gra, mjekë dhe fëmijë, 
përveç ushtarëve. 
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Prandaj Muhamedi e bëri të qartë që të gjithë duhet të vriteshin, dhe e sajoi si 
gjithmonë si një dëshirë e Allahut, jo e tija siç e shohim tek Kuran 6:44-45: 

44më pas, në të njejtën kohë që ata injorojnë atë për të cilën i kemi kujtuar, 
Ne u hapëm portat e gjithë gjërave (si mall e pasuri) derisa, ata u kënaqën 
me ato që iu ishin dhënë, dhe Ne i zumë në befasi kur nuk e kishin mendjen, 
dhe u mundën. 

45si pasojë e njerëzve që nuk e pranuan Islamin, ata shfarosën të gjithë, 
Lavdi i qoftë Allahut, Zotit të të dy Botëve! (njerëzve e xhindeve). 

Sidoqoftë, Muhamedi ishte tepër i dobët kur vinte puna për paratë. Ai preferonte 
të mbante skllevër të gjallë, nëse ata ishin të pasur, ai mund t’u kërkonte për 
pengje të majme nga të afërmit e tyre që nuk i kishte në dorë, e që akoma nuk i 
kishte therur; ose nëse mund të mësonte prej tyre ndonjë aftësi të veçantë si për 
shembull shkrim e lexim. 

Sipas Kuran 47:3-4, nga ana tjetër, ata që janë vrarë për hir të Allahut, Ai nuk do 
t’i lerë veprat e tyre të humbasin. 
 

3Kjo, sepse ata që mohojnë, ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët 
mbështeten në të Vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu ua sjell Allahu 
njerëzve shembujt e tyre. 

4Kur të përballeni në luftë me mohuesit, goditini në qafë, derisa t’i rraskapitni 
e t’i shkatërroni ata dhe pastaj lidhini fort. Mandej ose i lironi me 
zemërgjerësi, ose me shpërblim, derisa të bëhet armëpushimi. Kështu bëni! 
Sikur të donte Allahu, do t’i shkatërronte ata, por Ai dëshiron t’ju sprovojë 
juve me njëri tjetrin. 

Megjithatë, më vonë shikojmë që Allahu ndërron mendje prapë. Ai nuk pëlqen të 
mbajë robër, por don që të vriten. Për më tepër, ai edhe fillon të akuzojë ata që 
duan që të mbajnë robër. Ata nuk po i binden zërit të Allahut sepse dëshirojnë të 
bëhen të pasur (Allahu nënkuptonte Muhamedi). Atëherë pse është Kuran 47:4 
duke u thënë muslimanëve që të kërkojnë shpërblim? Kuran 8:67 

Asnjë profet s’ka të drejtë të ketë robër për vete, derisa të arrijë fitore të 
plotë në Tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu 
dëshiron botën tjetër. Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë. 

Vini re se si Allahu këtu është si një lodër në duart e Muhamedit. Nëse 
Muhamedi ka nevojë për pare, ai bën një kapitull që pranohet shpërblimi. Kur 
nuk i kanë mbetur më pare në duar armikut të tij, ai bën një tjetër kapitull që thotë 
se është mëkat të kërkosh një shpërblim! 

Përfundimisht ai kishte nevojë të sigurohej që askush në të ardhmen nuk do të 
thoshte dot më se ai ishte një profet i rremë. Kur ia kishte marrë të gjitha paratë, 
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ata nuk kishin më as para e as familjarë që të mund të paguanin një shpërblim 
për ta! Pse duhet t’i mbante më gjallë? 
 

Gjatë kohës kur po lexojmë mbi Islamin, gjithmonë duhet të mbajmë mend që 
Islami është si një parti qeveritare dhe politike, jo vetëm një fe, bazuar në 
racizëm dhe urrejtjen kundër kujtdo që nuk është i gatshëm që të marrë pjesë si 
një musliman, një skllav, ose si dikush që është i bindur ndaj sistemit, por nuk 
është pjesë e tij (Islamit). Një person i tillë nuk mund të ketë asnjë mbrojtje apo 
të drejta politike, apo përfitime sociale përtej kësaj nëse nuk zgjedh që të bëhet 
një musliman. Si i tillë, ai zgjedh që të jetë një kriminel, i papastër, në sytë e 
muslimanëve, Allahut dhe Islamit. 
 

Nëse muslimanët shtien në dorë Amerikën çfarë ndodh? 

Se si muslimanët do të të trajtojnë bazohet në kush ti je. 

 Nëse je një ateist, hindu, budist ose i ndonjë feje tjetër ndryshe nga besimi i 
krishterë dhe judaizmi, të gjithë burrat duhet të vriten. Nëse një musliman 
zgjedh që të mos i mbajë si robër gratë tuaja dhe fëmijët si lodra seksi, 
atëherë dhe ata do të vriten. 

 Të krishterët duhet të paguajnë xhizenë. Shtuar kësaj, ata duhet t'u binden 
urdhërave që janë regjistruar në të ashtuquajturin pakti i 'Umarit (ose 
'Omarit). 

Pakti i 'Umarit 
 

Nga libri i Xhelal Al-Din Al-Sujuti Hadith 30999. Libri i Ahkam Ahel Al Zimmadit 
(dimma) V2/661. Libri i Al-Sunan Al-Kubra Hadith 19186, Libri i Al Xhawab ak Al-
Sahih Liman Badal Din Al-Masih. 

[ ] 

Kur muslimanët sulmuan Sirinë (në atë kohë Israeli, Jordania, dhe një pjesë e 
Irakut të sotëm), ata filluan që të imponojnë kushtet e tyre ndaj të krishterëve të 
varfër. Pakti i 'Umarit përfaqëson, siç pohojnë muslimanët, drejtësinë më të 
madhe që mund të imagjinosh. Ata të gjithë bien dakord se ajo që ‘Umari bëri 
ishte një drejtësi e paparë. Ata madje e quajtë ‘Kalif Umari, i Drejti. 
 

Ky ishte pakti me të cilin të krishterët ranë dakord (pa zgjedhje tjetër) vetëm për 
të mbetur të gjallë. 

‘Abd Al-Rahman Ibn Ghanam, e shkrova këtë letër Kalifit ‘Umar Ibn Al-
Khatab, të krishterëve të Ash-Shamit (Sirisë). Në emër të Zotit, më të 
Mëshirshmit e më të Hirshmit. Kjo është një letër drejtuar shërbëtorit të Zotit 
‘Umar, Kalifit të besimtarëve, nga Nasarët (të krishterët) e Ash-Shamit 
(qytetet e Sirisë). Ju erdhët kundër nesh dhe ne kërkuam për hir të sigurisë 
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së popullit tonë dhe pronave tona, dhe ndërmorëm detyrimet e mëposhtme 
kundrejt jush: 

Ne biem dakord të mos ndërtojmë, në qytetet tona apo përreth tyre, asnjë 
manastir të ri të krishterë, apo kisha, ndërtesa të krishtera apo shtëpi 
murgjërish, e as të mos rregullojmë dhe riparojmë, ditën apo natën, në rast 
se ndonjë prej këtyre ndërtesave bie në rrënim apo ndodhet në një tokë 
tashmë në pronësi të muslimanëve (muslimanët tani kanë marrë në zotërim 
të gjithë vendin kështu që, ju jeni në tokat e tyre). 

Ne biem dakord që të strehojmë çdo musliman që zgjedh të vijë në shtëpitë 
tona, dhe do t’i ofrojmë ushqim falas dhe strehim për këdo musliman që 
ndalet aty, për tri ditë. 

Ne biem dakord që të mos lejojmë ndonjë spiun që të strehohet në kishat 
apo shtëpitë tona apo ta fshehim atë nga muslimanët. 
 

Ne biem dakord që të mos i mësojmë Kuran fëmijëve tanë. 

Ne biem dakord që të mos manifestojmë fenë tonë publikisht ose të 
përpiqemi që të konvertojmë ndonjë në të. 

Ne nuk do të ndalojmë asnjë nga njerëzit tanë që të konvertohet në Islam 
nëse ata dëshirojnë ta bëjnë këtë. 

Ne biem dakord që të tregojmë respekt kundrejt muslimanëve, dhe të 
çohemi në këmbë nga karriget tona kur ata dëshirojnë të ulen në to (nëse 
një musliman hyn në një vend duhet të ngrihesh e t’i lirosh vendin atij, 
ndryshe vdes). 
 

Ne biem dakord që të mos përpiqemi të ngjajmë me muslimanët duke u 
veshur si ata, me turbane, sandale apo në mënyrën e mbajtjes së flokëve. 
Ne nuk do të flasim si ata e as nuk do të adoptojmë emrat dhe mbiemrat e 
tyre. 

Ne nuk do të hipim në samare e as nuk do të mbajmë një shpatë, as nuk do 
të zotërojmë apo mbajmë asnjë lloj arme, as të mbajmë armë me vete. 

Ne biem dakord që të mos gdhendim simbole arabe në vulat tona. 

Ne biem dakord që të mos shesim verë. 

Ne biem dakord që të rruajmë kokat në pjesën e ballit. 

Ne biem dakord që të veshim gjithmonë të njejtat lloje veshjesh, të gjithë ne, 
dhe do të ngjeshim gjithmonë të njejtin rrip në mesin tonë. 

Ne biem dakord që të mos shfaqim apo ekspozojmë kryqet tona apo librat 
tanë. Ne biem dakord që të mos i lejojmë blerësit dhe shitësit tanë në rrugët 
apo tregjet në prani të muslimanëve. 
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Ne biem dakord që t’i përdorim vetëm në kishë kambanat tona duke i rënë 
shumë lehtë. Ne nuk do ta ngremë zërin në funerale ose në prani të 
muslimanëve. 

Ne biem dakord që të mos tregojmë zjarret (për dritë) në asnjë nga rrugët e 
muslimanëve ose në tregjet e tyre. 

Ne biem dakord që të mos i varrosim të krishterët e vdekur afër varrit të një 
muslimani. 

Ne biem dakord që të mos marrim skllevër që muslimanët i kanë zgjedhur 
për vete ose që i janë caktuar muslimanëve. 

Ne biem dakord të mos ngremë shtëpi të larta duke ekspozuar shtëpitë e 
muslimanëve. 

Dhe kur i solla këtë letër 'Umarit, ai i shtoi asaj këtë: 

Ne nuk do të godasim një musliman. 

Ne i pranojmë keto kushte për veten dhe për popullin, dhe nëse nuk bindemi 
ndaj ndonjërit prej këtyre kushteve, ne do të paguajmë pasojat e mosbindjes 
si popull i rebeluar. 

 

Fundi i Paktit të 'Umarit. 

Kur muslimanët i lexojnë këta rreshta, ata ndjejnë gëzimin e atyre ditëve të 
lashta kur muslimanët pushtuan shumicën e Afrikës, shumicën e Azisë dhe një 
pjesë të Europës. Ëndrra e çdo muslimani është që një ditë ai të institucionalizojë 
çdo pjesë të Paktit të 'Umarit mbi ty, familjen tënde dhe vendin tënd. Dita kur 
muslimanët të kenë pushtetin në dorë, ata nuk do të hezitojnë për asnjë sekondë 
për ta bërë këtë, sepse është urdhëri i Allahut dhe është rruga më e lehtë për të 
bërë pasuri. Muslimanët e asaj kohe, edhe ata që ishin të pastrehë, jetonin si 
mbretër. Ata kishin para pa mundim, shtëpi pa pagesë, gra, seks, dhe madje dhe 
gruan tënde! Çfarë do të mundesh ti të bësh për këtë? Asgjë! Do të duhet ose ta 
pranosh, ose të vdesësh. 

Edhe po të jesh princ dhe një musliman futet në shtëpinë tënde, edhe nëse ai 
nuk ka ndonjë status social, ti duhet të ngrihesh në këmbë, t'i japësh atij karrigen 
tënde, shtratin tënd, ushqimin tënd dhe gratë për tre ditë e tre net. Para 
përfundimit të tre netëve, mund të vijë ndonjë musliman tjetër! Shtëpia jote do të 
jetë si një motel falas tutorësh për çdo musliman. 

Një musliman mund të të rrahë ty, por ti nuk duhet t'ia kthesh dorën. Kujdes 
përndryshe do jesh duke shkelur paktin! Ti duhet të rruash pjesën frontale të 
ballit tënd si shenjë poshtërimi, që të dukesh si një idiot. Nëse një musliman tallet 
me Biblën tënde, ti nuk ke të drejtë që t'i kthesh përgjigje, përndryshe do të 
akuzohesh se po mundohesh të konvertosh një musliman. Ndëshkimi për këtë 
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është me vdekje. 
 

"Unë njoh një musliman që është shumë miqësor!" 

Kjo është diçka që e dëgjon shpesh në vendet perëndimore. Shumica e atyre që 
e thonë këtë thjesht duan të më nxjerrin në gabim! 
 

Pikë së pari, unë jam duke folur për Islamin dhe jo për muslimanët. Fjala 
musliman nuk do të thotë asgjë, nëse personi nuk e praktikon Islamin. Ndoshta 
ai nuk është duke luajtur lojën e mashtrimit si ata që janë të përkushtuar deri në 
dhunë si ajo e 11 shtatorit. Këta të fundit, para krimit, shkuan në një klub striptize 
dhe pinë! Pse? Për të mashtruar FBI-në në rast se ishin duke i vëzhguar. 
 

Ju duhet ta dini që Kurani thotë që muslimanët nuk lejohen të na mbajnë ne për 
miq ose mbrojtës, siç Kuran 5:51 thotë (përkthimi Sherif Ahmeti): 

O ju që besuat! Mos zini miq as jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të 
njëri tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai është prej tyre. Vërtet All-llahu 
nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqar. 

 

Meqë ra fjala, një musliman mund të thotë se kjo bën fjalë për bërjen mik të atyre 
që janë në luftë me ta! Nëse ju të dy do të ishit në luftë, pse duhet të diskutohej 
që ai person të të bënte mik gjithësesi? 

Fakti është që, po, "mos i zini miq asnjë prej atyre me të cilët jemi në luftë" 
përfshin të gjithë të krishterët dhe hebrejtë, sepse Islami ndan të tërë tokën në dy 
pjesë; Tokë Paqeje dhe Tokë Lufte. Ka madje dhe nga ata që përpiqen që t'i 
hedhin hi syve perëndimit në lidhje me Islamin paqësor, si puna e Sheh Jusuf Al-
Karadawi. Ai ka shkruar në gazetën Al-Shark Al-Awsat në Londër në 19 korrik, 
2003, që "Është e vendosur nga Ligji Islamik që gjaku dhe prona e populliti të 
Dar Al-harb (shtëpisë së luftës - të gjithë që nuk i nënshtrohen Allahut), ku 
muslimanët janë në luftë dhe betejë, nuk janë të mbrojtura." Tani ky është një 
person që punon fort për të bërë një përshtypje sa më të mirë kundrejt 
perëndimit, por ja që ra dakord se të gjithë që nuk janë në një gjendje nënshtrimi 
ndaj Islamit, duhet të vriten. Ai është duke e bazuar këtë në fjalët e profetit të vet 
(Sahih Al Buhari, Libri 8, hadith 387): 

"Unë jam urdhëruar që t’i luftoj (vras) të gjithë njerëzit deri sa ata të thonë: 
'Askush nuk duhet adhuruar veç Allahut.' Dhe nëse ata shpallin kështu, dhe 
luten siç ne lutemi, me fytyrë nga Kibla (ne drejtim të Qabes) dhe therin 
njëlloj si ne therim, atëherë dhe vetëm mbas kësaj gjaku i tyre dhe prona e 
tyre do të jenë të mbrojtura prej meje..." 

Unë mendoj se këto janë fjalë shumë të qarta nga Muhamedi, konvertohu ose je 
i vdekur. Kjo do të na çojë tek fjala Islam, dhe pretendimi i muslimanëve që kjo 
fjalë ka kuptimin paqe! 
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Islam do të thotë Paqe? 
 

Më shqetëson vërtet kur shoh njerëz që janë aq të paditur e që dalin në TV dhe 
na japin për të gëlltitur plerat e tyre duke thënë, “Islami është paqe dhe paqësor.” 
Madje “Islam do të thotë paqe!” 

Nuk ka nevojë që t’jua kujtoj unë që këta gënjejnë, si puna e presidentit Obama 
dhe liderëve të tjerë perëndimorë, duke thënë se Islami është paqe. Këta, ose 
janë aq të paditur sa s’ta merr mendja në lidhje me Islamin, ose thjesht gënjejnë 
qëllimisht. 

Së pari, Islam nuk ka kuptimin paqe. Paqe në arabisht është Selam. A duken 

njëlloj për ju këto? سالم dhe ا سالم  
 

ISLAM ا س  ال م 

SELAM   
 ال م

 
 س 

 
 

I S L A M Islam 

S E L A M Paqe 

 
 

Islam është krejtësisht e kundërta me fjalën paqe. 

Muhamedi tha, [ ] ASLIMO TASLAMO; 
aslimo = konvertohu në Islam 

taslamo = do jesh shëndosh e mirë 
 
 

Vargu më i mirë për të shpjeguar se çfarë është islami është 48:16 ku fjala Yu-
Slmon (të bëhesh musliman) përkthehet saktë si TË DORËZOHESH, me një 
kërcënim të qartë nga Muhamedi nëse nuk i dorëzohen atij (konvertohu në 
Islam) do të përballen me ushtrinë e tij: 
 

“beduinët që mbetën mbrapa: “Ju do të thirreni që të luftoni kundër një 
populli të dhënë mbas luftërash të mëdha, atëherë do t’i luftoni ata, ose ata 
do të DORËZOHEN. Pastaj nëse ju bindeni, Allahu do t’ju japë një shpërblim 
të drejtë; por nëse ktheheni mbrapa siç jeni kthyer më përpara, ai do t’ju 
ndëshkojë me një mundim të dhimbshëm.” (Surja El-Fet’h, 48:16, shqipërim 
i përkthimit të Mohsin Khan) 

E pastaj arabët në vargun e mëparshëm u konvertuan në Islam për të shmangur 
vdekjen, ata thanë jemi besimtarë por Muhamedi e dinte që ata kurrë nuk kishin 
besuar në të por ishin bërë muslimanë (dorëzuar) për të shmangur vdekjen. 
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Në kapitullin e ardhshëm, do të shohim se si Muhamedi provon që muslimanët e 
rinj nuk e pranuan Islamin me anë të besimit, por me anë të shpatës. Ai u thotë 
atyre me fjalë të qarta, “Ju nuk mund të ma hidhni duke thënë që jeni konvertuar, 
sepse ju e bëtë këtë vetëm mbasi u dorëzuat prej shpatës sime. Kjo është 
pikërisht çfarë don të thotë Islam. 

Beduinët thanë: “Ne besojmë.” Tha, “Ju nuk besoni por vetëm thoni, ‘Ne 
jemi dorëzuar (islamit),’ sepse besimi akoma nuk ka hyrë në zemrat 
tuaja. Po nëse ju i bindeni Allahut dhe të Dërguarit të tij, Ai nuk do të zbresë 
asgjë nga shpërblimi për veprat tuaja. Me të vërtetë, Allahu është shpesh 
Falës, Shumë i Mëshirueshëm.” 

 

( سو رة  الحجرات  ,Al-Huxhurat, Kapitulli #49, Vargu #14) 

Nuk jam i sigurt sa të fortë e keni kujtesën, por a ju kujtohet ky Hadith (Sahih Al 
Buhari Vol.1, fq.13)? 

“Unë jam urdhëruar nga Allahu që të luftoj për të vrarë (bërë Xhihad) të 
gjithë njerëzit derisa të thonë se nuk ka Zot përveç Allahut dhe që 
Muhamedi është i dërguari i Tij, dhe që ata të bëjnë lutjet dhe paguajnë 
Zeqat (para). Nëse e bëjnë këtë, gjaku i tyre dhe pronat e tyre (nderi i 
tyre) janë të sigurta prej meje.” 

 

E njejta histori mund të gjendet tek Sahih Muslim, Libri 1, Numri 29, 30 dhe 32. 
 

Nëse Islami është paqe, pse iu dha urdhëri Muhamedit që të luftojë derisa ne të 
konvertohemi? Nëse ne konvertohemi dhe bëhemi skllevër të Muhamedit, sepse 
ai është perëndia i vërtetë i Islamit, jo Allahu, atëherë dhe vetëm atëherë gjaku 
ynë nuk do të derdhet dhe gratë tona nuk do të merren skllave, apo të 
përdhunohen e vriten. 
 

Nëse një musliman të vret, ai nuk do të dënohet për këtë, sepse gjaku yt është 
falas. Vini re, nëse vret një lopë në Islam, duhet te paguash të zotin për të, or 
nëse vret një të krishterë ose çifut, gjaku yt është falas për muslimanët, siç do të 
shohim në Hadithin më poshtë. 
 

Drejtësia në Islam 
 

Sahih Buhari, Libri 3, hadithi 111, Sahih Buhari, Libri 52, hadithi 283 dhe Sahih 
Buhari, Libri 83, Hadithi 50: 

Profeti tha që asnjë musliman nuk duhet të vritet si ndëshkim për vrasjen e 
një jo-besimtari (jo muslimani).” 

Ç’drejtësi që vendosi Muhamedi! Ishte plot me të! Imagjinoni nëse do të kishim 
një ligj që të thoshte se nëse ti vret një musliman, nuk do të ndëshkohesh për 
këtë! 
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Presidenti Obama citoi këtë në një nga fjalimet e tij në udhëtimin në Egjipt, një 
pjesë nga vargu i Kuranit 5:32. Ai tha: 

Kurani i shenjtë mëson që kushdo që vret një të pafajshëm, është sikur 
të ketë vrarë gjithë njerëzimin; dhe kushdo që ka shpëtuar një person, 
është si të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Besimi jetëgjatë i mëse një 
miliard njerëzve është shumë më i madh se sa urrejtja e një pakice. 
Islami nuk është pjesë e problemit në luftën kundër ekstremizmit të 
dhunshëm – ai është pjesë e rëndësishme e promovimit të paqes.” 

Është fakt që Muhamedi e mori këtë varg nga Mishna Judaike, Sinedri 4:5, dhe 
që është regjistruar edhe në Bibël tek Zanafilla 9:6: 

Cilido që derdh gjakun e një njeriu, gjaku i tij do të derdhet nga një njeri, 
sepse Perëndia e ka krijuar njeriun sipas shëmbëlltyrës së Tij. 

 Vini re këtu drejtësinë e vërtetë. Nëse je çifut dhe vret dikë, jo vetëm një 
çifut tjetër, do të vritesh. 

 Më vonë shohim se si nëse një musliman vret një jo-musliman, ai nuk 
ndëshkohet po me vrasje! 

Por presidenti Obama nuk citoi pjesën e parë të Kuran 5:32, që qartësisht 
përcakton se ky varg u dha si një direktivë për Bijtë e Izraelit. Kjo pjesë e referuar 
e vargut i përket vetëm popullit të Izraelit. Kuptimi i vërtetë i atij vargu është që 
vrasja është e lejuar ndaj atyre që bëjnë krime mbi tokë. Nga këndvështrimi 
musliman, kush janë ata që mund të vriten për krime mbi tokë? 

1. Të krishterët 
2. Çifutët 
3. Hindutë 
4. Budistët 
5. Ateistët 

Për të mos e zgjatur shumë: për të gjithë jo-muslimanët gjaku është i lejuar 
për t’u derdhur. 

Muhamedi mori urdhërin për të na vrarë të gjithëve, ose të konvertohemi, ose të 
paguajmë Xhizenë. Vini re: Opsioni i pagesës së xhizesë është vetëm për të 
krishterët dhe çifutët. Vdekja është e padiskutueshme për gjithë të tjerët siç 
thuhet tek Kuran 9:29: 

Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në Ditën e Kiametit, që nuk e 
marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i Dërguari i Tij, dhe ata, 
midis atyre që u është dhënë Libri (të krishterët dhe çifutët), që nuk e 
pranojnë fenë e vërtetë, derisa të japin xhizjen (taksën) me forcë dhe me 
dorën e vet, duke ndjerë veten të poshtëruar dhe të mundur. 
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Fjala “luftoj” tek Kuran 9:29 është lufto për të vrarë 
 

LUFTO për t’i 
vrarë ata 

LUFTO PËR 
TË VRARË 

VRAU DUKE VRARË VRIT 
(urdhërore) 

قاتلوا    Qatilo 

si Kuran 9:29 

 [ ]   [ ]   [ ]   [ ]  
Youqatil QATALA Yaqtol Qatil 

 
Në arabishte të saktë ne nuk themi Qatil (katil) për dikë që lufton me dikë tjetër 
ku të dy e godasin njëri tjetrin. Kjo fjalë ka kuptimin luftoje vrite pa mëshirë! 

Për të provuar që loja me fjalët në këtë varg ka të bëjë me ne, mund të lexojmë 
përsëri Sahih Buhari, Libri 8, Hadith 387; Sahih Buhari, Libri 52, Hadith 196; 
Sahih Buhari, Libri 84, Hadith 59; Sahih Buhari, Libri 92, Hadith 388: 
 

“Unë jam urdhëruar nga Allahu për të luftuar për të vrarë (bëj xhihad) të 
gjithë njerëzit derisa të thonë se nuk ka Zot veç Allahut dhe që Muhamedi 
është i dërguari i tij, dhe derisa të vendosin lutjet dhe paguajnë zeqat (para). 
Nëse e bëjnë këtë, gjaku i tyre dhe prona e tyre (nderi i tyre) janë të sigurta 
prej meje.” 

 

E njejta histori mund të gjendet te Sahih Muslim, Libri 001, Numër 0029 dhe 
0030. 

Ju mund të lexoni shumë vargje në Kuran të ngjashëm me vargun 9:29. Por për 
të provuar që ky varg i referohet vetëm vrasjes së një muslimani (Kuran 5:32) kur 
thotë: “Kush vret një njeri është si të kishte vrarë njerëzimin mbarë” dhe 
duhet ndëshkuar, ne thjesht kthehemi tek Hadithi (Sahih Buhari, Libri 3, Hadith 
111; Sahih Buhari Libri 52, Hadith 283; dhe Sahih Buhari Libri 83, Hadith 50): 

Profeti tha se anjë musliman nuk duhet ndëshkuar me vrasje për vrasjen e 
një të pafeu (jo besimtari që do të thotë jo muslimani). 

Pse nuk duhet ndëshkuar një musliman nëse vret një të krishterë? Përgjigjja 
është e thjeshtë. Ti (i krishteri) je duke bërë një krim duke refuzuar të pranosh 
Islamin sipas Muhamedit, dhe kjo e bën gjakun tënd falë për t’u derdhur. Kjo 
është mënyra se si Muhamedi e përhap Islamin, siç kemi treguar nga Hadith 
Sahih Al Buhari Vol.1, Faqe 1. 

Vargu pasardhës në Kuran do të na tregojë se kush është që po bën krime në 
tokë. 

Nga Ibn Kathir, gjejmë Tafsirin1     si më poshtë. Lexoni vetë përkthimet e 
muslimanëve në këtë link: https://quranx.com/Tafsir/Kathir/4.92 
 
 
1 Tafsir dmth Komentar 
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Nga ana tjetër, bëni krahasimin me përkthimin tim: Ajo që muslimanët përkthejnë 
si, “..do të ishte si të vrisje të gjithë njerëzimin” duhet të pëkthehet, “Kushdo që 
vret një shpirt të vetëm që Allahu i ka dhënë mbrojtje nga vrasja, është si të 
kishte vrarë të gjithë njerëzimin.” 

Libri i Tafsireve Al-Kuran, Ibn Kathir, Botim 2, 1999, V3, Faqe 93: 

Po ashtu është raportuar nga Sa’id Bin Xhubair, ai zbuloi, “Ai që autorizon 
veten për të derdhur gjakun e një muslimani, është njëlloj si të lejosh të 
derdhet gjaku i të gjithë njerëzimit. Ai që e ndalon derdhjen e gjakut të një 
muslimani të vetëm është si ai që ndalon gjakun e të gjithë njerëzimit. 

 

Ka të bëjë pra, me derdhjen e gjakut, që Allahu e ndalon të derdhet, dhe këtu 
bëhet fjalë vetëm për gjak muslimani. Kjo është arsyeja pse Muhamedi tha 
(Sahih Buhari Libri 3, Hadith 111; Sahih Buhari Libri 52, Hadith 283; dhe Sahih 
Buhari Libri 83, hadith 50): 

“Profeti tha se asnjë musliman nuk duhet vrarë si ndëshkim për 
varsjen e një jo besimtari...” 

Nëse vrasja e një shpirti të vetëm nuk i referohej vetëm muslimanëve, atëherë 
ndëshkimi duhet të jetë vdekja. Vargu thotë në fjalë të qarta, vdekja është 
ndëshkim për atë që vret. Sidoqoftë, Muhamedi e bëri të qartë që kjo ka të bëjë 
vetëm me vrasjen e një muslimani. Fakti është që s’ka nevojë të vrasësh një 
musliman për të qenë i vrarë. Siç e tregova dhe më parë, ti je armik i Allahut 
nëse nuk je musliman. Është detyra e çdo muslimani që të derdhë gjakun tënd, 
përveç nëse konvertohesh në Islam. Siç zbulojmë në Hadith, Al-Muwata’Imam 
Malik Ibn Anas, Libri 43, Hadith 15:3, “Jehud (çifut) ose i krishterë, paratë si 
shpërblesë për gjakun e tij është sa gjysma e shpërblimit të gjakut për një 
musliman të lirë.” 
 

Jahja më njoftoi prej Malikit, që kishte dëgjuar që ‘Umar Ibn ‘Abed Al-Aziz 
(Kalif Musliman) dha një gjykim që kur një çifut ose i krishterë u vra, 
shpagimi i gjakut të tij është sa gjysma e shpëblimit të gjakut për një 
musliman. Maliki tha, “Çfarë është arritur në komunitetin tonë është që një 
musliman nuk do të vritet si ndëshkim për vdekjen e një të krishteri apo 
çifuti, përveç kur muslimani e ka vrarë me tradhëti. Në një rast të tillë, ai do 
të vritet si fajtor.” 

Në librin [ ] Al-‘Ebar Fe Khaer Man Gaber nga Al-Zahabi V1, faqe 175, Ibn 
Kathir libri i Al-Bidayah & Al-Nihajah V3, faqe 318, dhe V11, Viti i Madhërishëm i 
398-tës: 

“Shkatërrimi i plehrës (emri me të cilin muslimanët quajnë Kishën e Varrit të 
Shenjtë) në vitin 398. Në atë vit, sundimtari musliman (Kalifi) urdhëroi 
shkatërrimin e kishës së plehrës (Kisha e Varrit të Shenjtë) që është kisha e 
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të krishterëve dhe i lejoi të gjithë muslimanët që të grabitnin prej saj të gjitha 
orenditë dhe çdo gjë tjetër të gjendej në të. Arsyeja për këtë ishte që ata (të 
krishterët) pretendojnë se Zjarr i Shenjtë zbret nga qielli në varrin bosh të 
Jezusit në ditën e Pashkës është i rremë, dhe ata janë duke u përpjekur që 
t’i bëjnë të krishterët naivë që ta besojnë këtë, ndërkohë që është i bërë prej 
boje të Al-Balsanit!” 

Gjatë të njejtës kohë, ata urdhëruan shkatërrimin e shumë kishave të krishtera 
në Egjipt, dhe ata filluan që të bëjnë thirrje të krishterëve që të lenë tokat e 
Islamit, nëse nuk donin ta pranonin Islamin dhe të pranojnë kushtet islamike të 
imponuara mbi ta. Kalifi gjithashtu i shtoi edhe më Paktit të ‘'Umarit. 

1. Çdo i krishterë duhet të mbartte një kryq 2 kilësh në qafë. 

2. Çdo çifut duhet të mbante mbi kokë një viç të bërë prej druri me një peshë 
prej tre kilesh. 

 

3. Kur të shkojnë në një banjë publike, ata duhet të varin në qafë një enë tre 
kilëshe me ujë dhe të ngjisnin zile përqark enës. 

4. Dhe atyre u ndalohej përdorimi i kuajve. 
 

[ ] 

Një grua zezake skllave ishte vrarë, pa mëshirë, për një krim. Ajo kishte fyer 
Muhamedin. Muhamedi ia tha bekimin e vet vrasësit, siç shohim në Hadithin që 
pason. Libri nga Ibn Daud, 'Hudud (ndëshkimi) i atyre që fyejnë profetin (Sunan 
Ibn Daud, Faqe 129, Hadith 4361, arabisht; Libri 38, Hadith 4348, Anglisht): 
 

[ ] 

Raporton Abdallah Ibn Abbas: Që një burrë i verbër kishte një skllave nënë 
e një prej fëmijëve të tij, që përdorte një gjuhë të fëlliqur ndaj Profetit të 
Allahut dhe pa respekt për Të, dhe pronari i saj e urdhëroi që të mos e bënte 
më këtë, por ajo nuk pushonte së fyeri Profetin. Një natë ajo filloi të tallej me 
Profetin kështu që ai, mori një stilo hekuri dhe ia shpoi barkun me të, dhe 
mëshoi me gjithë peshën e vet mbi të dhe e shpoi tejpërtej barkun e saj, 
duke e vrarë. Foshnja që qëndronte mes këmbëve të saj, u mbulua nga 
gjaku i së ëmës. Kur erdhi mëngjesi, Profetit i treguan për ngjarjen. Ai i 
mblodhi njerëzit dhe tha: "Kërkoj, për Allahun, burrin që e ka bërë atë që 
është bërë (vrasjen e skllaves), dhe i kërkoj me anë të së drejtës që kam 
mbi të, që të ngrihet e të rrijë në këmbë." I verbri u ngrit në këmbë duke u 
dridhur para Profetit. Ai doli para Profetit dhe tha: "O i Dërguar i Allahut! Unë 
jam pronari i saj; ajo të shante ty dhe thoshte gjëra të këqija për ty. Unë ia 
ndalova, por ajo nuk pushonte, dhe e qortova, por ajo nuk e braktisi atë 
zakon të saj. Unë kam dy djem si perla prej saj dhe ajo ishte ime shoqe. 
Mbrëmë ajo filloi të abuzojë dhe të të ofendojë ty. Kështu që mora një stilo, 
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ia vura në bark, dhe mëshova peshën time mbi të derisa e shpoi tejpërtej 
dhe e vrau." Pastaj Profeti tha: Oh, le të jenë dëshmitarë tërë njerëzit këtu, 
asnjë ndëshkim për vrasjen e saj dhe gjaku i saj të është i falur. 

Kjo është arsyeja se pse muslimanët në Londër dolën me pankarta të mëdha që 
shkruanin, "Preni kokat e atyre që fyejnë Profetin," dhe "Mendoj se Islami është 
për paqen dhe drejtësinë!" A e vutë re që Muhamedi as nuk e hetoi çështjen 
nëse ai burrë po thoshte të vërtetën apo jo? Kjo do të thotë që nëse do të jetonit 
në një vend islamik dhe do të vrisnit një skllave, qoftë ajo edhe gruaja juaj, 
gjithçka që keni nevojë të bëni që të çliroheni nga çdo ndëshkim është që të 
pohoni që ajo ofendoi Profetin dhe kështu ti del hero! 

Shikoni këtë fatwa që një shejh musliman po i jep si përgjigje muslimanëve që po 
pyesin nëse kjo histori është e vërtetë apo jo  

Përgjigje ndaj pyetjes 6491 nga Mbretëria e Bashkuar: 

Ne e konfirmojmë këtë si transmetim të saktë. Arsyeja se pse asnjë 
ndëshkim nuk u ushtrua mbi burrin që vrau gruan është se ajo 
shprehimisht kishte fyer Rasulullahun (Salallaahu Alejhi Wasalam). Një 
person i tillë konsiderohet si ‘Mubaah-ud-dam’, që domethënë nëse 
vritet, nuk mund të merret asnjë hak për të (shih Badhul Majhood Vol.6 
fq.125). Ka ixhmaa (konsensus) mbi këtë vendim dhe Allahu Ta’ala e di 
më mirë. [Moulana Muhamed. Fakulteti i Ibn Moulana Harun Abasomar. 
SPECIALIZUAR NË KONTROLLIN DHE APROVIMIN E HADITHEVE: 
Myfti Ibrahim Desai]. 

Kjo gjithashtu tregon që Muhamedi ishte më i rëndësishëm se Allahu. Në Islam, 
nëse fyen Allahun të jepen tre ditë për t’u penduar ose vdes, por nëse fyen 
Muhamedin, vritesh edhe nëse pendohesh. 

Kur të citojnë Kuranin 5:32 për të treguar që Islami është PAQE, është një 
GËNJESHTËR E TRASHË! 

Kushdo që thotë se Islam do të thotë paqe, thjesht tregon mungesën e njohurisë, 
pra injorancën e vet. Ajo që sot njihet si korrektësi politike bazohet në “le të 
bëjmë sikur nuk e dimë që Islami është ligësi, dhe nëse dikush thotë të vërtetën, 
ai duhet të jetë Islamofob!” 

Sakaq, meqenëse po flasim për drejtësi, le të shohim se si Muhamedi ishte i 
padrejtë në drejtësinë si e gjykonte ai, jo vetëm mes muslimanëve dhe jo 
muslimanëve, por edhe mes vetë muslimanëve, kur vinte puna për marrëdhëniet 
mes meshkujve dhe femrave. 
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Muhamedi, Hyjnori 
 

Muhamedi e ngriti veten në nivel të Perëndisë. Mund të thoni për çfarë jam duke 
folur, a nuk e përsëriste vazhdimisht Muhamedi që ai ishte skllavi i Perëndisë? 

Ne duhet të dimë që Muhamedi bëri një kapërcim, nga dikush që nuk kishte 
asnjë lloj besimi e aq më pak asnjë lloj njohurie të shkrimeve, te dikush që u bë 
profet i Perëndisë brenda nate, siç e shohim dhe nga vargu që pason. 

Kurani 42:52. 

Po kështu me urdhrin tonë Ne të shpallëm edhe ty (Muhamed) shpirtin. Ti 
nuk ke ditur çka është libri as ç’është besimi, por Ne atë e bëmë dritë me të 
cilën e vëmë në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tanë. Në të 
vërtetë edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë. 

Si mund të pretendojnë muslimanët që Muhamedi ishte një ndjekës i Abrahamit 
kur ai nuk dinte se ç’ishin shkrimet e as c’ishte besimi? Kjo na tregon ne se vetë 
Muhamedi ishte një qafir (mosbesues). Si mundet që një jo besues që nuk njihte 
se çfarë do të thoshte besimi dhe kurrë nuk i kishte dëgjuar Shkrimet, siç 
zbulohet dhe nga ky varg, papritur të zgjedhë të jetë profet dhe ta vendosë veten 
në lartësinë e Perëndisë? 

Ja pra, që Muhamedi përdorte emrin e Perëndisë për ta vënë veten në atë 

lartësi. Unë ju tregova tashmë se emri i tij i vërtetë ishte Kasem ( قثم ). Muhamedi 
e ndërroi emrin kur ishte 30 vjeç, dhe e bëri këtë me nxitjen e gruas së tij, 
Hatixhes, dhe kushëririt të saj. Në atë kohë, Hatixhja dhe kushëriri i saj sajuan 
një plan për ta bërë Muhamedin sundues në krye të të gjitha fiseve arabe. Ata e 
dinin që do të ishte e lehtë për Muhamedin që të vinte kontroll dhe të diktonte 
autoritetin mbi popullatën, nëse ai do pretendonte se autoriteti i tij vinte nga Zoti 
– kështu që ata i shpallën atij, “Me emrin e Zotit, ti je Zot!” 

Muhamedi zë vendin e Zotit (Sunan Ibn Maxhah, libri i Xhihadit, Hadith 2859): 
 

[ ] 

Profeti tha, kush me bindet mua, i bindet Alahut, dhe kush nuk më bindet mua, 
nuk i bindet Allahut, dhe kush nuk i bindet hoxhës më bindet mua, dhe kush nuk i 
bindet hoxhës, nuk më bindet mua. Tek Kuran 4:80 shohim: 

Kush i bindet Pejgamberit ai është i bindur Allahut, e kush e refuzon, Allahu 
e vëzhgon (si kërcënim). Ne nuk të dërguam ty roje kundër tyre. 

 

 یطع الرسول فقد أط اع  هللا ◌ ومن تولى فما أر سلناك  علیھم حفیظا

( سو رةالنساء) من  

Siç e shikojmë në vargun më sipër, ka një aprovim të shkruar në Kuran për 
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Muhamedin që të jetë në vendin e Zotit, Kjo do të thotë, atëherë, që ligjet e 
Islamit kanë dy burime: Muhamedin dhe Kuranin (por edhe Kurani vjen nga 
Muhamedi gjithësesi!) 

Fakti është që burimet kryesore të ligjit Islamik janë ekskluzivisht veprimet dhe 
fjalët e Muhamedit. 
 

1. Recitimet e Muhamedit (Kuran) 

2. Fjalët dhe urdhërat e Muhamedit (Sunnah) 

3. Veprimet e Muhamedit (deri dhe më të thjeshtat dhe banalet si puna e 
urinimit) (Sunnah). 

Qartësisht, Muhamedi dhe Zoti u bënë një. Fjala e Muhamedit është fjala e Zotit, 
dhe urdhëri i Muhamedit është urdhëri i Zotit. 

Muhamedi merr përparësi mbi Zotin. Kuran 4:80 më poshtë: 

Kushdo që i bindet profetit ai me të vërtetë i bindet Allahut; dhe kushdo nuk 
iu bind. Ne nuk të dërguam ty roje kundër tyre. 

Është më e rëndësishme që t’i bindesh Muhamedit se sa t’i bindesh Zotit. Kjo 
është arsyeja se pse ka një interes të paparë nga ana e Zotit që të plotësojë 
dëshirat seksuale të Muhamedit, dhe çfarëdo që Muhamedi dëshironte, bëhej 
ligj. 
 

Nga Kasem në Muhamed 
 

E gjithë kjo nuk ishte mjaft për Muhamedin. Diçka i mungonte dhe kjo ishte titulli. 
Nuk e kam fjalën për titullin “Profet”- ai e kishte marrë atë tashmë me shpatën e 
vet. 
 

Kur lindi, atij iu dha emri Kasem (Qathem), jo Muhamed. Pse duhej ndryshuar 
emri i tij në Muhamed, dhe çfarë kuptimi kishte ky emër? Le të shohim disa nga 
figurat biblike dhe titujt e tyre: 
 

1. Abraham – Ati i profetësisë 

2. Moisiu – Ai që foli me Zotin (Kalem Allah [ ]) 

3. Jezusi – Mesia 

Pra, personazhit të ri në skenë, Kasem (Muhamedit) i nevojitej një emër i ri. 
 

Vargu që pason shpjegon se pse Muhamedi zgjodhi emrat dhe titujt e tij (Sahih 
Al-Buhari, Libri 56, Hadith 732): 

[ ] 

I dërguari i Allahut tha, “Unë kam pesë emra: Unë jam Muhamed dhe Ahmed; 
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Unë jam Fshirësi (Al-Mahi), ai me anë të të cilit Allahu do të fshijë emrat e 
mosbesuesve (krishterimin), unë jam Mbledhësi (Al-Hashir, që do të thotë 
njerëzimi do të mblidhet para tij), i pari që do ringjallet, askush tjetër para 
meje; dhe unë jam i Fundit (Al-Aqib), nuk ka më askënd tjetër mbas meje. 
 

Le t’i hedhim një sy më nga afër këtyre emrave: 
 

  

Kuptimi i emrave / titujve 
 

Emrat Ekuivalentë të Allahut 

 

Muhamed 
 

I Lëvduari 
 

Al-Hamid (#56) 

 

Ahmed 
 

I Denji për Çdo Lavdërim 
 

Al-Hamid (#56) 

 

Fshirësi 
 

(Al-Mahi) 

 

Ai me anë të të cilit 
krishterimi do të fshihet 

 

Al-Mahi (AsAllah), tek Kuran 22:52, 
“jansakh” [fshin] atë që satani ka 
hedhur, Muhamedi përvetëson 
atributin për vete për të fshirë 

 

Mbledhësi 
 

(Al-Hashir) 

 

Ai me anë të të cilit Allahu do 
të mbledhë njerëzimin mbarë 
në Ditën e Gjykimit 

 

Al-Muhsi (#57) 

 

I Fundit 
 

(Al-Aqib) 

 

Nuk ka askënd tjetër mbas 
meje (Shih Sahih Buharin, 
Libri 56, Hadith 732) 

 

Al-‘Akhir (#74) 

 
 

Nuk jam i sigurt se si ndjeheni në lidhje me këta emra, por unë ndjej fjalët e të 
ligut, Satanit, në to. Vini re që Muhamedi zgjodhi “I Lëvduari” që, nuk është për 
t’u çuditur që është njëri prej 99 emrave të Allahut. Ai e deklaroi veten si Zot, në 
mënyrë që muslimanët ta ndiqnin pas pa diskutuar. Ata miratojnë atë që ai 
miraton, dhe ndalojnë atë që ai ndalon, edhe nëse ajo që thoshte binte në 
kundërshtim me urdhërat e Allahut në Kuran. Muslimanët vazhdojnë të ndjekin 
Muhamedin mbi Allahun. 
 

Muhamed (I Lëvduari) dhe Ahmed (I Denji për Çdo 
Lavdërim) 

Për të verifikuar kuptimin e çfarëdo vargu, shkoni tek faqja: www.altafsir.com 
 

Kuran 61:6 (përkthimi Hasan I. Nahi) - E kur Isai, i biri i Merjemës, ka thënë: 
“O bijtë e Izraelit, unë u jam profet i Perëndisë te ju, për t’ju vërtetuar 
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Teuratin (Toran) e shpallur (zbuluar) para meje dhe për t’ju sjellë lajmin e 
gëzueshëm për profetin, emri i të cilit është Ahmed (I Denji për Çdo 
Lavdërim), që do të vijë pas meje; dhe kur ai u solli atyre argumente të 
qarta, ata thanë: “Kjo është magji e qartë!” 

Përgjatë gjithë Kuranit, emri “I Lëvduari” përdoret për Allahun përveç tek ky 
kapitull 61:6 ku Muhamedit i jepet privilegji që të ndajë të njejtin emër të Allahut. 
Muhamedi pra është edhe I Denji për Çdo Lavd. 
 

Rrënja e fjalës është ‘ham’d. Fjalët që pasojnë janë të gjithë të prejardhura nga 
rrënja ‘ham’d, dhe të gjitha kanë të njëjtin kuptim, “I Denji për çdo lavd”. 
 

‘Ham’d I denjë për çdo lavd 

‘Hamid i lavdëruar 

Mu’hamed i lëvdueshmi 

A’hmad i lavdëruari 

‘Hamdan Lëvdatë 
 
 

Emri i parë, ‘ham’d, I Denji për Çdo Lavd, është emri i Allahut, ekzaktësisht siç e 
shohim në vargjet më poshtë: 
 

 سو رة  البر وج , Surja El-Burûxh, Kuran 85:8 
 

 سورة  ا لممتحنة  , Surja El-Mumtehine, Kuran 60:6 
 

 سورة سبأ  , Surja Sebe’, Kuran 34:6 
 

 سو رة الحدید , Surja El-Hadid, Kuran 57:24 
 

  سورة الشو رى  , Surja Esh-Shûra, Kuran 42:28 

 سورة فاط ر , Surja Fatir, Kuran 35:15 

 سورة  لقمان   , Surja Lukman, Kuran 31:26 

 سو رة الحج  , Surja El-Haxh, Kuran 22:64 

 سو رة الحج  , Surja El-Haxh, Kuran 22:26 

 سو رة إبر اھ یم  , Surja Ibrahim, Kuran 14:1 

 
 

Nëse Muhamedi ishte një skllav i Zotit, pse atëherë përvetësoi emrin e 
Perëndisë? Përgjigjja është e lehtë. Muhamedi e dinte se ishte një profet i rremë, 
dhe e dinte saktësisht se çfarë mund të arrinte duke e shpallur veten “I 
Lavdëruari”. Ai donte bindje të padiskutueshme, kontroll absolut, dhe mashtrim 
absolut. Duke e shpallur veten si “I Lavdëruari” ai u sigurua që askush nuk do të 
guxonte as ta vinte në dyshim. 
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Hadithet çojnë drejt një përfundimi: Muhamedi është Zoti (Sahih Al-Buhari, Libri i 
Avdesit, Hadith 186): 

[ ] 

Profeti e mori avdesin kështu që njerëzit e morën çfarë kishte mbetur nga uji 
i tij dhe e shpërndanë nëpër fytyrat e tyre.. deri në atë pikë sa dhe disa nga 
shokët e profetit po ziheshin për ujin e mbetur prej tij. 

 

Sahih Al-Buhari, Libri 72, Hadith 750: 

Pashë Bilalin duke marrë ujin e mbetur që profeti kishte përdorur për 
avdesin e tij, dhe shumë nga muslimanët ishin duke ia marrë nga dora dhe e 
hidhnin mbi fytyrat e veta. Kush nuk arrinte të merrte dot gjë prej tij, merrte 
nga lagështia e dorës së shokut të tij për ta shpërndarë në fytyrën e vet. 

Tani mendojeni pak, uji i avdesit, në rast se nuk e dinit, ishte uji që Muhamedi 
përdorte për të larë deri edhe pjesët private, penisin dhe testikujt. Pra si dhe pse 
mendonin këta muslimanë që ai ujë që Muhamedi kishte përdorur për të larë 
prapanicat, ishte ujë i shenjtë për t’u bekuar? 

Referencat për mënyrat se si muslimanët dikur bekoheshin nga Muhamedi: 

[1] [ ] Sahih Buhari, Vol.2, Faqe 976. “Profeti gati sa nuk vdiq me muslimanët 
që ziheshin njëri me tjetrin për ujin e avdesit të tij.” 
 

[2] [ ] Sahih Muslim, Vol.4, Faqe 1812, Hadith 2325. “Muslimanët bekoheshin 
nga qimet e flokut që i binin Profetit, dhe Khalid Ibn Al Walid luftoi dhe vrau 
shumë burra për të marrë prapë turbanin e tij sepse kishte fshehur brenda 
dy qime floku nga të profetit.” 
 

[3] [ ] Sahih Buhari Libri 4 (Abdesi) Hadith 186. “.. Profeti mori avdesin e tij dhe 
njerëzit po merrnin ujin e mbetur deri në atë pikë sa edhe shokët e tij po ziheshin 
për ujin e mbetur.” 

[4] [ ] Sahih Muslim, Vol.2, Faqe 947, Hadith 1305. “Gruaja e Muhamedit 
kishte zakon të mblidhte qimet e flokut të profetit nga uji, që ata të mund ta 
pinin dhe të bekoheshin prej tij.” 
 

[5] [ ] Libri i Shikuesit, Al A’lam, Vol.11, faqe 212. “I ati i Abu Hanbalit tha, 
‘Babai im dikur kishte tre qime nga floket e Pejgamberit, dhe i puthte dhe 
pinte ujin me të cilin i lante, dhe kërkoi që të ruheshin në varrin e tij, në 
mënyrë që ai ta takonte Allahun bashkë me to.” 

[6] [ ] Sahih Al Buhari, Pjesa 2, faqe 165. “Ne puthnim dorën e tij dhe 
bekoheshim me lëkurën e tij.” 

[7] [ ] Libri i Al Mustadrikut në Dy Sahih, V.3, Faqe 589, Hadith 6181. 
“Bekoheshim dikur duke prekur enët nga të cilat kishte ngrënë ai.” 
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[8] [ ] Sahih Muslim, Libri i Al Libas (Veshja dhe Stolisja), Pjesa 3, Faqe 165. 
“Kjo është veshja që profeti dikur vishte, dhe ne e fshehëm për të sëmurët, në 
mënyrë që këta të shëroheshin prej saj.” 

[ ] 
 

Mbathjet e Pejgamberit ilaç për të shëruar të sëmurët 

Libri Sahih Muslim, Libri i Veshjeve, faqe 1641, Hadith 2069: 

Aishja erdhi prapë te Esmaja (e motra) dhe i tha që këto ishin të brendshmet 
e pejgamberit.. le t’i i lajmë që të sëmurët të shërohen me anë të tyre. 

 

Muhamedi shet toka për Parajsën 

Paguani për një vend në Parajsë me tokë bujqësore 

Kuran 64:17 

إن  تقرضوا ا5 قر ضا حسنا یضاعفھ لكم  ویغفر لكم  وا 5 شكور حلیم  

سو رة التغابن )  ) 

Nëse i jepni një hua të bukur Allahut, Ai ua kthen shumëfish atë dhe jua fal 
(gabimet). Allahu është falënderues dhe nuk nxiton në dënime. 

Libri i AL-Qurtubit interpreton Kuran 64:17 si më poshtë: 

Muhamedi e shiste një tokë në Parajsën e Allahut një njeriu të quajtur për 
një fermë me 600 pemë palme. Muhamedi i tha Abu Al-Da’hda’hut që ferma 
ishte një hua Allahut, e pastaj i garantoi Abu Al-Da’hda’hut një vend në 
parajsë. 

E njejta histori gjendet tek Interpretimi i Ibn Kathirit, V.8, Faqe 14, Botim i 2000 
(Arabisht), Kuran 2:245. 

Interpretimi i Ibn Kathirit, V.1, Faqe 663, Botim i 1999, Mbretëria Saudite 

Al Tabarani Al Mu’exham Al Kaber, V.22. Faqe 301 22/301 

Ne gjithmonë dëgjojmë muslimanët të flasin për papën katolik që u shiste 
njerëzve premtime për një vend në qiell. Qoftë e vërtetë apo jo, të krishterët e 
dinë që ky është një krim mashtrimi dhe vjedhjeje. Ai shkon kundër mësimeve të 
Jezus Krishtit. Nga ana tjetër, Muhamedi e mori përsipër këmbimin e tokave për 
një vend në parajsë. Po të varfërit që nuk kishin mundësi që të shkëmbenin toka 
apo para për vendin e tyre në parajsë? 
 

Vini re që Muhamedi po i merrte ato toka për veten e vet. 
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Muhamedi i do fort paratë 
 

Sahih Al Buhari, libri 46, Hadith 711, http://sunnah.com/Bukhari/49/19 - 

Transmetohet nga Xhabir Ibn Abdullah: Kishte një njeri që i kishte premtuar 
skllavit të tij që do ta lironte mbas vdekjes (së pronarit të tij). Mbasi vdiq 
pronari i skllavit, Pejgamberi e thirri skllavin dhe e shiti. Skllavi vdiq po atë vit 
që u shit. 

Shikoni se sa i lig është ky veprim. Zoti e dinte që ky skllav kishte marrë një 
premtim që do të bëhej njeri i lirë mbas vdekjes së pronarit, por Muhamedi kishte 
të tjera plane. Ai dërgoi shërbëtorët e tij që ta merrnin skllavin, e pastaj e shiti te 
një pronar tjetër. Muhamedi ia vodhi lirinë skllavit vetëm për ca para. Është kaq e 
qartë që Muhamedi nuk kishte parime që ta ndalnin atë në lakminë e vet. Ai 
duhet të ishte njeriu ideal që të gjithë do ta ndiqnin si shembulli i përsosur i 
moralit. 
 

S’ka pare, s’ka bisedë private me Muhamedin 
 

Ky varg tregon ngjyrat e vërteta të Muhamedit, ai po i bën muslimanët që të 
mendojnë se është mëkat të mos i paguash gjë atij dhe do të mbetej një ndjenjë 
faji që nuk do të falej nga Allahu nëse nuk do kishe para për të paguar! 

“O ju që besoni! Kur e konsultoni Pejgamberin në privat, shpenzoni diçka si 
lëmoshë para konsultës tuaj private. Kjo është më e mira për ju, dhe më e 
dëshirueshmja për pastrim (të sjelljes). Por nëse nuk gjeni, Allahu është 
Falës dhe i Mëshirshëm”. 

 

Muhamedi urdhëron vrasjen e një besimtari të madh për 
xhelozi 
 

Sahih Buhari, Libri i Al-Futo’h, hadith 4599 

Transmeton Anas Ibn Malik: “Ishte njëri prej nesh, një djalë i ri me një sjellje 
të mrekullueshme adhurimi dhe besimi, që ishte i përunjur dhe punonte mirë 
dhe me besnikëri. Kështu ia përmendëm emrin e tij profetit, por ai nuk e 
dalloi atë. Atëherë ne ia përshkruam atë profetit, por ai prapë nuk e dalloi. 
Atëherë i thamë profetit, “Oh, ja ku është!” Profeti pastaj tha, “Fytyra e tij ka 
pamjen si një Shejtan.” 

 

Kështu ai burrë erdhi dhe tha, “Paqe me ju të gjithë.” Profeti i tha atij, “A të 
duket gjë vetja burri më i mirë këtu?” Ai (burri i ri) tha, “Për Allahun, po, jam.” 
Atëherë ai u largua dhe hyri brenda në xhami. Profeti tha, “Kush do ta 
vrasë këtë njeri (për mua)?” Ebu Bakri tha, “E vras unë.” Kështu Ebu Bakr 
shkoi pas djalit brenda në xhami dhe e gjeti në lutje. Ebu Bakr tha me vete, 
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“Profeti e ndalon të vritet dikush kur është në lutje!” 

Pastaj profeti tha prapë, “Kush do e vrasë këtë njeri?” Umeri tha, “E bëj unë 
profet.” Kështu Umeri hyri në xhami dhe e gjeti atë njeri të përkulur me 
fytyrë në tokë në lutje. Kështu Umeri tha, “Profeti e ndalon që të vrasim një 
musliman ndërkohë që është duke u lutur. Do kthehem (ta vras mbasi të 
ketë mbaruar lutjet e tij).” 

Prapë profeti tha, “Kush do ta vrasë këtë njeri?” Atëherë Aliu tha, “E vras 
unë, profet.” Kështu Aliu hyri në xhami dhe e pa që ai njeri kishte ikur! 
Atëherë Muhamedi tha, “Nëse ai njeri do të ishte vrarë, s’do të 
gjendeshin as dy nga kombet e mi që të ishin në luftë njëri me tjetrin!” 

Kjo histori mund të gjendet edhe në Librin e Xhuawame’ elFawa’ed, Vol.6, Hadith 
10401: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=91 

Le ta studiojmë këtë histori. Njeriu që Muhamedi donte të vritej nuk kishte kryer 
ndonjë krim. Të gjithë muslimanët, edhe udhëheqësit, ishin të një mendjeje që ky 
njeri ishte një musliman i shkëlqyer. Ai ishte një besimtar i devotshëm, i përulur, 
besnik, dhe i rregullt me lutjet. Ai e kishte pranuar Muhamedin si Profet i Allahut. 
Ai ishte kaq musliman i mirë saqë muslimanët e tjerë rreth Muhamedit menduan 
që mirësia e tij meritonte që të dallohej prej Profetit, kështu që ia përmendën 
emrin e tij Muhamedit. Kur e thirrën që të takonte profetin, njeriu e përshëndeti 
atë me paqe. Mbas takimit, ai prapë e la Muhamedin në paqe dhe vazhdoi drejt e 
për në xhami për t’u lutur. 

Ne thamë se Muhamedi do ta lavdëronte këtë njeri si një shembull të mirë për të 
gjithë muslimanët, por sipas tregimit, Muhamedi deshi që ta vriste në vend që ta 
lavdëronte. Pse? Përgjigjja është, sepse ai përbënte një kërcënim për pozitën e 
Muhamedit si muslimani ideal. Në një kohë shumë të shkurtër njerëzit përreth 
Muhamedit kishin vënë re përshpirtshmërinë e atij njeriu. Qartësisht kishin krijuar 
një respekt të thellë për të, por Muhamedi reagoi ndryshe. Gjatë takimit të 
shkurtër të tij me profetin, ai u pyet nëse mendonte se ishte burrë nga më të 
mirët. Ai me vetëbesim tha, “Për Allahun, po, jam!” Pasiguria e Muhamedit nuk e 
përballoi dot këtë gjë. Ai mesa duket nuk donte që ta krahasonin me 
përshpirtshmërinë e këtij njeriu, kështu që thjesht dha urdhërin që ta vrisnin. 

Trajtimi që Muhamedi i bëri këtij njeriu të përshpirtshëm tregon anën e shëmtuar 
të Muhamedit. Ai supozohej të ishte profet, por ai është më satanik se sa i 
shenjtë. Nëse do të ishte i shenjtë, pse duhet të urdhëronte ai vdekjen e një 
besimtari të mirë musliman, që i bindej Allahut dhe e kishte pranuar Muhamedin 
si profet? Jo vetëm kaq, por ai e dinte që njeriu ishte futur në xhami për t’u lutur 
por Muhamedi vazhdon të dërgojë njerëz për ta vrarë. Mbas shumë përpjekjesh 
të pasuksesshme, ai njeri më në fund u arratis për të shpëtuar jetën. 
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Mëkati origjinal 

Muslimanët tallen me krishterimin kur bie fjala për konceptin e mëkatit origjinal, 
por fakti është që, në Islam, ata e besojnë atë më shumë se sa në krishterim. 
 

Na thuhet shumë herë se Islami nuk e pranon idenë e krishterë të mëkatit 
origjinal. Nëse është kështu, si e shpjegojnë muslimanët Hadithin e mëposhtëm, 
Buhari, Libri 77, Hadith 611? 

Transmetoi Ebu Hurejra: I dërguari i Allahut tha, Adami dhe Moisiu 
debatonin mes tyre. Moisiu i tha Adamit, “Ti Adam! Ti je paraardhësi ynë 
që na bëre dëm dhe na nxorre jashtë parajsës.” 

 Moisiu i tha Adamit, “Ti Adam! Ti je paraardhësi që na mërzite dhe na 
nxorre jashtë parajsës. (VINI RE: Muhamedi ka mundësi që ngatërron 
Kopështin e Edenit me Parajsën dhe ka menduar se Adami dhe Eva 
jetonin në parajsën qiellore, para se të mëkatonin dhe të hidheshin 
jashtë). 

 A nuk është kjo pikërisht ajo çfarë mëkati origjinal është? Muslimanët 
janë jashtë parajsës për shkak të mëkatit të Adamit dhe jo mëkatit të 
atyre vetë? Sahih Muslim, Libri 016, Hadith 4156: 

I dërguari i Allahut tha, “Asnjë njeri nuk është vrarë padrejtësisht, por që 
pjesa e shkeljes së tij gjithashtu rrjedh prej birit të parë Adamit, sepse ai 
ishte i pari që solli vrasjen.” 

Tani ju mund të thoni se kjo nuk ka fare të bëjë me mëkatin origjinal. Fakti është 
që ka të bëjë. Kur Kaini, djali i parë i Adamit, vrau vëllanë e tij, ishte zgjedhja e tij. 
Nëse unë vras sot, e bëj këtë me zgjedhjen time gjithashtu. Me fjalë të tjera, unë 
nuk vras sepse Kaini vrau, por unë mëkatoj (duke vrarë), sepse mëkati filloi me 
Kainin. Kapaciteti i Kainit për të mëkatuar u bë trashëgimia ime, ose siç e ka 
thënë Muhamedi, ne kemi hise në mëkatin e Kainit. 

Hadithe të tjera madje tregojnë një lidhje më të fortë (Sahih Al Buhari, Libri 55, 
Hadithi 547): 

Ebu Hurejra transmeton: I dërguari i Allahut tha, “Nëse nuk do të ekzistonin 
çifutët, edhe mishi nuk do të prishej kurrë dhe nëse Eva nuk do të kishte 
ekzistuar, gratë nuk do t’i tradhëtonin kurrë burrat e tyre.” 

Kjo është provë që edhe Muhamedi mendon se ka një lidhje të pafund mes 
mëkatit të Evës dhe mëkatit të çdo gruaje. Përndryshe, si do ta shpjegonim dot 
lidhjen që ai bën mes asaj që Eva bëri dhe çfarë gratë bëjnë sot? 

Mëkati i Evës është arsyeja e mëkateve të të gjitha grave, sipas Muhamedit. 
Duket sikur fjalët e Muhamedit përpiqen që të na bëjnë të pranojmë se ai mëkat 
është si një njëlloj sëmundjeje e trashëguar. 
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Shpjegohet tek Kuran 2:35-38 që Adamit iu dha dhurata e parajsës, pastaj ai 
mëkatoi gjë që bëri që ai të përzihej jashtë asaj parajse. Meqë Adami është ai që 
mëkatoi realisht, pse nuk jemi në parajsë gjithë ne të tjerët? Nëse nuk ka lidhje 
mes mëkatit të tij dhe mëkatit tonë, ne duhet të jemi në parajsë tani. 

A është faji i Adamit apo është faji ynë? A jemi ne jashtë parajsës për shkak të 
mëkatit të Adamit apo për shkak të mëkatit tonë? Mbani mend që një bebe e 
sapolindur nuk ka kryer ndonjë mëkat akoma që të meritojë që të mos shkojë në 
parajsë. Nëse i jepet i njejti shans siç iu dha Adamit dhe Evës, ai do të dëbohej 
jashtë parajsës nëse gabonte. Është kaq e qartë që ne jemi jashtë parajsës për 
shkak të zgjedhjeve të Adamit dhe mosbindjes së tij ndaj Perëndisë. 

Ne gjithashtu e shohim Muhamedin që të tregojë hipokrizinë e tij duke fajësuar 
gratë e sotme për mëkatin e Evës, sikur të ishte vetëm faji i Evës. Është e 
rëndësishme të mbahet mend se edhe sipas mësimeve të Islamit, mëkati i parë 
ose mëkati origjinal – që do të thotë mëkati i kryer nga Adami dhe Eva së bashku 
– është i lidhur me jetën tonë sot. 
 

Mos bëj pyetje, mos dëgjo të ligat 

Duke recituar këtë varg dhe duke e bërë atë një ligj të përhershëm, Muhamedi 
nënshtroi me sukses mendjet e ndjekësve të tij. Të vije në dyshim Muhamedin 
do të thoshte të ishe kundër Allahut, tek Kuran 5:101 thuhet: 

 أیھا ا لذ ین آمنوا ال تأسلوا  عن  أشیاء إ ن  تبد  لكم تسؤكم  و إ ن  تسألوا  عنھا حین ینزل 
ا لقرآن  تبد  لكم  عفا ا5 عنھا وا5 غفور حلیم  یا  

Mos bëni pyetje për gjëra që ju duken të pakëndshme për ju në Kuran.2 

Muhamedi e kishte bërë të qartë me një varg pasues që ai e dënonte këdo që 
bënte pyetje, si një tradhëtar, si një fe-mohues, Kuran 5:102: 
 

 سألھا قو م من قبلكم ثم  أ صبحوا بھا كافرین 

قد  Njerëz të tjerë para jush kanë bërë të njejtat pyetje dhe u bënë 

jobesimtarë.3 

Muhamedin dhe Kuranin nuk i vë dot në dyshim. Nëse e bën, do të akuzohesh: 

1. Se je fe-mohues (jashtë Islamit). 
2. Se po përpiqesh të konvertosh të tjerë për t’i nxjerrë nga Islami. 
3. Se po poshtëron ose ofendon profetin. 

 
 
2 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 5:101 - O besimtarë! Mos pyetni për disa sende, 
që sikur t’ju thuhet haptazi do të ishit të pakënaqur, e nëse pyetni për ato kur 
zbritet Kur’ani, do t’u jenë të qarta. Perëndia ua ka falë kërshërinë. 

3 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 5:102 - Disa njerëz kanë pyetur kështu, para 
jush, e nuk kanë besuar (u bënë mohues). 
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Të vësh në pikëpyetje Muhamedin dhe/ose Kuranin shihet me zemërim. Të 
ngresh dyshime mbi ta është njëlloj sikur të thuash se Muhamedi duhet të jetë 
një gënjeshtar. Kushdo që gjendet fajtor për cilëndo nga akuzat e përmendura 
më sipër mund të dënohet deri me vdekje. 

Kur e gjen veten duke pyetur se pse Muhamedi i kishte frikë pyetjet, e gjen 
përgjigjen tek Kuran 5:102. Qartësisht thuhet se do të largoheshe nga Islami 
nëse do të ngrije pyetje. Pse? Sepse (a) Muhamedi nuk ka përgjigje bindëse, (b) 
Kurani nuk është aspak bindës dhe (c) Kurani nuk është i qartë dhe kurrë nuk do 
të jetë i tillë. 
 

Vetëm Allahu e di 
 

Kurani vetë konfirmon që askush nuk e di përveç Allahut, se çfarë kuptimi ka një 
pjesë e madhe e tij. Vetëm Allahu e di. 
 

Kuran 3:7, shqipërim i përkthimit të Usama Dakdok: 

Ai është që ta zbriti librin (Kuranin) ty; disa vargje në të janë të qarta. Ato 
janë nëna e librit, e të tjerët nuk janë krejtësisht të qartë. Kështu që ata që 
në zemrat e tyre devijojnë, që ndjekin atë që nuk është krejt e qartë duke 
dashur kryengritje, e duke kërkuar interpretimin e tyre dhe, përveç Allahut 
askush nuk e di interpretimin e tyre. Dijetarët e thelluar në njohuri thonë: "Ne 
besojmë në to, të gjitha janë nga zoti ynë"!4 

Ajo çfarë nxjerrim nga ky varg plotëson atë që thamë më përpara tek 5:101, që 
askush nuk duhet të ngrerë pyetje. Kuran 3:7 qartësisht na thotë që as 
Muhamedi vetë nuk i ka përgjigjet. 
 

Autori i konfuzionit 

Muhamedi ia dha bam vetes kur shpiku ajetin Kuran 3:7. Duke thënë që askush 
– ASKUSH përveç Allahut – nuk e di interpretimin e një shumice vargjesh në 
Kuran, do të thotë që Muhamedi vetë nuk ka të drejtë që t’i interpretojë ato. Kjo i 
le ndjekësit e tij pa një udhëzim të qartë për ndonjë shpjegim të vërtetë. 

 Meqenëse askush nuk kupton një pjesë të madhe të Kuranit përveç Allahut, 
 
4 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; Kuran 3:7 - Ai ta ka shpallur Librin ty (Kur’anin). 
Disa nga versetet janë të qarta, me kuptim konkret e të hapët sheshazi, ato janë 
themelet e Librit, e për disa të tjera nevojitet komentimi. Ata, që janë 
zemërkëqinj – priren kah shpjegimi i atyre që janë më pak të qarta, duke krijuar 
pështjellim dhe duke komentuar sipas dëshirës së vet. Por, komentimin e tyre e 
di vetëm Perëndia. E, ata që janë thelluar në dijeni thonë: “Na i besojmë 
(Kur’anit). Të gjitha këto janë nga Zoti ynë!” Këtë e kuptojnë vetëm mendarët. 
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atëherë të gjitha interpretimet e të gjitha vargjeve të pakuptueshme janë të 
gabuara. 

 Meqenëse të gjitha interpretimet janë të gabuara, atëherë interpretimet si të 
Muhamedit dhe të gjithë të tjerëve janë të gabuara. 

 Meqenëse të gjitha interpretimet e Muhamedit dhe gjithë të tjerëve janë të 
gabuara, atëherë çfarë dobie ka zbritja (zbulesa) e gjithë atyre ajeteve të 
dyshimta? 

E vetmja përgjigje që na jep Allahu është që ato mund të përdoren nga “ata që 
janë zemërkëqinj, që duan të ngrenë krye dhe të interpretojnë sipas dëshirës së 
vet”. Kështu pra Allahu i paska zbritur këto që t’u japë diçka për të përdorur 
njerëzve të këqinj që ata të ngatërrojnë të tjerët e t’i mashtrojnë? Allahu, në këtë 
varg, pranon që libri i tij është plot konfuzion, dhe që ai është sebepi apo autori i 
konfuzionit. 

Njerëzit natyrshëm do të duan që të interpretojnë fjalët e Allahut në mënyrë që të 
kuptojnë se çfarë kërkon ai prej popullit të tij, por ata do të dështojnë. Allahu 
kurrë nuk ka ofruar që të udhëzojë ndokënd që dëshiron të njohë dhe të kuptojë 
fjalët e tij. Ai nuk i pranon pyetjet. Ai vetëm dëshiron që njerëzit të kuptojnë se ai 
vetë e di se çfarë kuptimi kanë fjalët e tij dhe gjithçka që ata kanë nevojë të bëjnë 
është që të besojnë se ai i ka folur ato me anë të Muhamedit. 

Pra mund të themi me bindje, atëherë, që në mënyrë që ti të konsiderohesh 
mendar (njohës), gjithçka që ke nevojë të bësh është që të besosh verbërisht. 
Fitoje njohjen tënde duke mësuar përmedësh, jo duke bërë pyetje. Kjo është 
mënyra se si Muhamedi i indoktrinoi ndjekësit e tij muslimanët për të mësuar 
përmendësh Kuranin në vend që ta studiojnë atë. Ai gjithashtu i mbajti ata larg 
bërjes së pyetjeve dhe reflektimit mbi kuptimin e vargjeve duke i mbajtur 
vazhdimisht të zënë me lutjet e përsëritura pesë herë në ditë dhe duke i vënë të 
luftojnë beteja për të. 
 

Mos pyet, mëso përmendësh 
 

Një shembull i mënyrës se si Muhamedi i nxiste muslimanët që të mësonin 
vargje përmendësh ishte kur ai u premtonte që ata që mund të recitonin të 
nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut do t’u garantohej hyrje në parajsë. 
 

Sahih Buhari, Libri 75, Hadith 419 dhe Buhari Libri 50, Hadith 894. 

I Dërguari i Allahut shpalli: Zoti juaj, Allahu, ka nëntëdhjetë e nëntë emra, 
njëqind emra minus një, dhe kushdo që i mëson përmendësh dhe i reciton 
ata do të shkojë në parajsë… 

Por prisni pak se ka edhe më! 
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Libri i Zad Al-Ma’ad, Vol.1, Faqe 57-59 thotë: 
 

[ ] 

Allahu, i GjithëLëvdueshmi, ka njëmijë emra dhe profeti ka njëmijë emra. 

Vini re këtu: 
 
 

Muhamedi ka 1000 emra 
 

Allahu ka 1000 emra 

 
 

Qëllimi i Muhamedit është i qartë: Mësimi përmendësh është më favorizues për 
Allahun se sa bërja e pyetjeve për të kuptuar. 

Shembuj të tjerë përfshijnë shtatëdhjetë rregullat pë t’u ndjekur para vajtjes në 
banjë; po ashtu para lutjes, para seksit, para ngrënies, mbas ngrënies, e një 
numër i tërë rregullash të tjera – të gjitha këto për ta mbajtur muslimanin të zënë 
për gjithë jetën duke bërë pyetje të kota mbi çfarë është hallall (e lejueshme apo 
e ligjshme) e çfarë është harram (e ndaluar) nën ligjin islamik. 

Nëse do të kuptonit arabisht dhe të ndiqnit emisionet televizive islamike, do të 
dëgjonit pyetje nga më qesharaket dhe idiotiket si dhe komente të tilla si: 

 A është hallall që të blesh mbathje të krishterësh? 
 

 A është hallall që të hash akullore, që ne e dimë se është një shpikje e 
të pafeve? 

 Unë jam një grua muslimane e martuar, kam gjashtë fëmijë me burrin 
tim. A është hallall për mua ta puth e para apo të pres që ai të fillojë? 

 Kur po bëja seks me gruan time, piva pak nga qumështi i gjirit të saj. A 
është ajo harram për mua tani? 

 Jam një burrë mëngjërash. A e bën kjo Satanin të më kontrollojë, të 
hajë me mua e të flejë me mua? (Sahih Muslim, Libri 23, Hadith 5007): 
“I dërguari i Allahut, Allahu e lustë, tha: “Mos e ushqe veten tënde me 
dorën e majtë sepse Satani është ai që ha me dorën e majtë.” 

 Unë eca me një sandale ca ditë më parë sepse më humbi në xhami, 
dhe profeti e ndalon të ecim me një këpucë. A do përfundoj në ferr? 
(Vini re: Është e ndaluar për një njeri që të hajë me dorën e majtë dhe 
të ecë me një sandale. Sahih Muslim, Libri 24, Hadith 5234). 

 Telefonuesi: “Unë jam musliman dhe nganjëherë lexoj libër në banjë 
ndërsa kryej nevojat personale. A mundem ta marr dhe Kuranin ta lexoj 
në banjë? 

Shkollari: Jo, banja është vend i papastër, dhe Kurani është i shenjtë. 
 

48 



MASHTRIMI I ALLAHUT 

 

Nuk mund ta bësh diçka të tillë. 

Telefonuesi: Po unë e kam mësuar Kuranin përmendësh që kur kam 
qenë tetë vjeç. Çfarë duhet të bëj atëherë? Ta le trurin jashtë kur të 
shkoj në banjë? 

Përsëritje 

 Muhamedi nuk mund të jepte interpretime të sakta të Kuranit, por 
supozohet se i është dhënë autoriteti i Perëndisë mbi tokë. 

 Nëse Muhamedi nuk mundej të kuptonte se çfarë po thoshte Allahu, si e 
dinte ai që po i ekzekutonte urdhërat e Allahut në mënyrë të saktë? 

 Muhamedi dha vargjet e Kuranit, por ai nuk mund të shpjegonte pjesën 
më të madhe të tyre. 

 Muhamedi e ndaloi të bërit e pyetjeve mbi vargjet që nuk ishin të qarta 
dhe që bënin Islamin të bënte figurë të keqe. A mos duhet të bëjmë 
pyetje vetëm për vargjet që janë të qarta për ne? A është kjo një tallje? 

 Meqenëse vetë Muhamedi është injorant mbi vargjet e Kuranit, kjo me 
siguri shpjegon se pse Allahu ka thënë tek Kuran 62:2 që ai u dërgoi 
analfabetëve një analfabet nga gjiri i tyre! 

 

Kjo më kujton një varg nga Bibla që provon se Kurani nuk mund të jetë nga 
Perëndia, 1 Korintasve 14:33: 

Sepse Perëndia nuk është Perëndi konfuzioni, por paqtimi si në të gjitha 
kishat e shenjtorëve. 

 

Gjykimi i homoseksualitetit femëror dhe mashkullor në 
Kuran 

Ndëshkimi për lezbizmin në Kuran 

سورة النساء   , Surja En Nisa, Kuran 4:15 

 یأتین الفاحشة من  ناسئكم فاستشھدو ا علیھن  أربعة منكم  فإن  شھدو ا  فأمسكوھن  في
ا لبیوت حتى یتو فاھ ن  الموت أو یجعل  ا5 لھن  سبیال ولاالتي  

Për ato gra që bëjnë lezbizëm, sillni katër dëshmitarë mbi to për të 
dëshmuar kundër tyre. Pastaj burgosini në shtëpitë e veta derisa t’u vijë 
vdekja dhe të gjejnë rrugët e Atij vetë.5 

 
 

5Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 4:15 - Për ato gra tuaja që bëjnë kurvëri, kërkoni 
që të dëshmojnë për këtë gjë katër vetë prej jush; nëse dëshmojnë për këtë gjë, i 
mbani ato në shtëpi derisa t’u vijë vdekja ose derisa Allahu t’u japë atyre 
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Pra nëse gratë janë lezbike, ndëshkimi është t’i mbash në gjendje burgosjeje 
derisa të vdesin. A thua është i njejtë ndëshkimi për homoseksualitetin tek 
burrat? 
 

Ndëshkimi për burrat homoseksualë në Kuran 

سورة النساء   , Surja En Nisa, Kuran 4:16 

و اللذ ا ن  یأتیانھا منكم فآذ و ھ ما فإن  تابا وأ صلحا فأعرضو ا  عنھما إن  ا5 كان  تو ابا رحیما  

Nëse dy prej burrave tuaj janë fajtorë për marrëdhënie homoseksuale, 
ndëshkojini që të dy, nëse të dy pendohen, lërini të shkojnë, sepse Allahu e 
pranon pendimin dhe është Mëshirues.6 

Çfarë vëmë re këtu është: 
 

1. Burrat homoseksualë nuk do të burgosen 

2. Atyre u jepet shansi për t’u penduar. 

3. Ndëshkimi për ta është i lehtë, edhe nëse nuk pendohen (rrahja me 
sandale) siç e shikojmë tek interpretimi i Ibn ‘Abas i Kuranit 4:16: 

Ndëshkoji që të dy, me sharje dhe rrahje me sandale por nëse 
pendohen për këtë, lerini të shkojnë. 

 
 
 

Burrat homoseksualë 
 

Gratë lezbike 

 
 

Rrahje me sandale 

 

Rrahjet janë pjesë e rrahjeve të 
bashkëshorteve në islam 

(Kuran 4:34) 

Ata mund të pendohen Nuk ka pendim 

Nëse pendohen lihen të lirë (nuk ka 
më ndëshkime) 

Ato le të mbahen të burgosura 
derisa t’u vijë vdekja 

 
 

A është ky me të vërtetë një gjykim nga Perëndia? Nëse Allahu e sheh këtë akt 
si krim, a nuk duhet të jetë njëlloj ndëshkimi si për burrë me burrë edhe për grua 
me grua? Pse ndëshkimi është krejt i ndryshëm, shumë i ashpër për gratë por i 
 

rrugëdalje tjetër. 

6 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 4:16 - Dhe ata të dy prej jush që kanë bërë këtë 
punë të turpshme, i ndëshkoni që të dy; e nëse pendohen dhe përmirësohen, ua 
hiqni dënimin. Se Allahu e pranon pendimin dhe është Mëshirues 
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lehtë për burrat? 

Disa muslimanë të thonë, “Oh, po ky varg është shfuqizuar më vonë.” Nuk ka 
rëndësi nëse perëndia yt ndërron mendje pak si shpesh. Kjo nuk është çështja. 
Perëndia është drejtësi, por ky perëndi nuk është aspak i drejtë. 

Pse ta ketë shfuqizuar Allahu këtë varg? 
A e pa që kishte gabuar aq shumë sa është penduar? 

 

Një musliman nuk lejohet të bëjë mik as të familjes së vet 
 

Nëse dikush konvertohet në Islam, ai nuk ka zgjedhje përveç që të urrejë edhe 
vetë familjen e vet dhe nuk lejohet t’i mbajë si miq sa kohë nuk janë besimtarë 
(muslimanë) (Kuran 9:23) 

O besimtarë! Mos i pranoni për miq apo mbrojtës baballarët dhe vëllezërit 
tuaj, nëse ata e duan mosbesimin më shumë se të besojnë [islamin]. 
Kushdo prej jush që i mban ata për miq, nuk bën dot me faj askënd veç 
vetes së vet.7 

 Një musliman nuk mund të të predikojë se gjoja perëndia i tij e ka fjalën 
për armikun kur flet për mos marrjen e tyre si miq, sepse është shumë e 
qartë që babai ty dhe nëna, vëllezërit apo motrat, të duan ty edhe se 
nuk e pranojnë besimin tënd. 

 

 Pra, pse nuk munden ata të mbeten të paktën thjesht miq? 
 

 Vini re këtu që nuk ka ndonjë kusht të tillë si psh, nëse janë të ligj mos i 
mbani për miq. Ky është një urdhër për të gjithë muslimanët që të 
praktikojnë një gjë të tillë nëse kanë një rast të tillë. 

 

A të do ty Allahu si i krishterë që je? 
 

Gjithmonë i dëgjoj muslimanët të thonë se islami nuk i urren të krishterët. Ata të 
citojnë vargje që janë shfuqizuar. Shfuqizim do të thotë se bie poshtë me mjete 
formale apo zyrtare; anullim me anë të një akti autoritar; riapelim, shfuqizim i një 
ligji. Me islamin, ai akoma gjendet në Kuran, por muslimanët nuk e zbatojnë dot 
më. 

Le të shohim se sa fort i do Allahu të krishterët. Më lejoni t’ju tregoj nga Kuran 
5:51, se si Allahu thotë: 

O besimtarë! Mos i bëni miq e mbrojtës hebrenjtë dhe të krishterët! Ata janë 
 
7 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 9:23 - O besimtarë! Mos i pranoni për mbrojtës 
baballarët dhe vëllezërit tuaj, nëse ata e duan mosbesimin më shumë sesa 
besimin. Kushdo prej jush që i merr ata për mbrojtës, është keqbërës. 
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mbrojtës të njëri-tjetrit. Kushdo prej jush që i bën ata miq, është si një prej 
tyre dhe i padrejtë me veten e vet (që ka kuptimin, ai është jashtë islamit 
dhe do të dënohet me vdekje). 

Pastaj është dhe ky urdhër tek Kuran 9:29 

Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në Ditën e Kiametit, që nuk e 
marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i Dërguari i Tij, dhe ata, 
midis atyre që u është dhënë Libri (të krishterët dhe hebrejtë), që nuk e 
pranojnë fenë e vërtetë (islamin), derisa të japin xhizjen me dorën e tyre, 
duke qenë të poshtëruar. 

E shpjegova tashmë se si muslimanët duhet të na luftojnë derisa ose të 
konvertohemi në islam, ose t’u paguajmë atyre tarifa të përmuajshme që të 
mbetemi gjallë, dhe atë duhet ta paguajmë në poshtërim, si qenër. 

Allahu tregon dashurinë e tij të mahnitshme për të krishterët edhe në vargun në 
vijim! Shpresoj që çdo i krishterë do ta mbajë mend atë përgjithmonë. Keni 
nevojë për prova që islamizmi duhet të urrejë të krishterët, atëherë ky është një 
nga vargjet më të mira për të provuar atë pikë, nëse doni ta ekspozoni islamin. 
Kuran 5:14 

Ne kemi marrë besëlidhje edhe prej atyre që e quajnë veten të krishterë, 
por edhe ata kanë harruar një pjesë të mirë nga ato që janë këshilluar (nga 
Allahu), prandaj ua shtiem armiqësinë dhe urrejtjen midis tyre deri në 
Ditën e Kiametit. Së shpejti Allahu do t’ua tregojë atyre veprat që kanë bërë. 

 

 الذین قالو ا إنا نصارى  أخذ نا مثیاقھم  فنسوا حظا مما ذكرو ا بھ فأغر ینا بنیھم العد ا و ة
و البغضاء إلى یو م  القیامة وسوف  یئبنھم  ا5 بما كانوا  یصنعو ن  و من   

Tek Kuran 5:14, Allahu ka një plan për ty si i krishterë. Plani është aq i qartë dhe 
Allahu do të na nxisë me urrejtje dhe armiqësi mes të krishterëve (ua shtiem 
armiqësinë dhe urrejtjen midis tyre). 
 

Le ta studiojmë pak këtë plan lufte; luftën e Allahut mbi të krishterët 

1. Allahu nuk do të na bëjë ne që të urrejmë muslimanët (të krishterët nuk i 
urrejnë muslimanët). 

2. Allahu do të na bëjë ne që të urrejmë dhe luftojmë njëri tjetrin si të 
krishterë! Allahu ka qenë kaq i suksesshëm për një kohë të gjatë në 
këtë luftë, dhe shumë të krishterë janë duke ndjekur planin e Allahut. Ne 
i shohim të krishterët të sulmojnë kishat e njëri tjetrit, por kurrë nuk e 
hapin gojën kundër islamizmit. 

Çfarë jam duke u përpjekur të them është se është plani i Satanit që të na 
ndalojë nga të qenurit të bashkuar me njëri tjetrin por të përçarë (ortodoksë, 
protestantë e katolikë). I tillë është plani i Allahut dhe ai është duke e thënë me 
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fjalë të qarta, “Unë do t’ju përçaj dhe do t’ju bëj që të urreni njëri tjetrin, në 
mënyrë që ta bëj kishën e Krishtit një mbretëri të përçarë.” 

Kujtoni se çfarë tha Krishti tek Mateu 12:25 

Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, u tha: “Çdo mbretëri, që përçahet 
në vetvete, shkon drejt shkatërrimit; dhe çdo qytet ose shtėpi, që përçahet 
në vetvete, nuk shkon gjatë. 

Është e dhimbshme të shohësh të krishterë që flasin kundër njëri tjetrit, por kur i 
pyet këta priftër ose shërbestarë mbi islamin, nuk kanë guxim të flasin një fjalë! 
Është plani i Allahut, Anti-Krishtit, që të na përçajë. Cilido që ndihmon në atë 
drejtim është duke punuar për Allahun. Lexojeni atë varg prapë, me kujdes, dhe 
thoni nëse e kam gabim. 
 

Kuran 5:14 

Ne kemi marrë besëlidhje edhe prej atyre që e quajnë veten të krishterë, por 
edhe ata kanë harruar një pjesë të mirë nga ato që janë këshilluar, prandaj 
ne (Allahu) u shtiem armiqësinë dhe urrejtjen midis tyre deri në Ditën e 
Kiametit. Së shpejti Allahu do t’ua tregojë atyre veprat që kanë bërë. 

Ne duhet të jemi besimtarë dhe duke ndjekur Jezus Krishtin! Jo një njeri. Jo një 
peshkop. Jo një shërbyes. Në asnjë emër tjetër, përveç emrit të Tij! Pse duhet të 
ndjekim mëkatarët? Shihni Romakëve 3:23 

Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. 
 

Uniteti me Krishtin është rruga për në mbretërinë e Tij. Kjo është çfarë islami ka 
frikë; të gjithë ne së bashku duke qenë frute të mirë të Jezus Krishtit. Shikoni 
Romakëve 3:28 

Ne, pra, konkludojmë se njeriu është i shfajësuar nëpërmjet besimit pa 
veprat e ligjit. 

Kur Jezusi të vijë, ai nuk do të të pyesë për emrin e kishës tënde, por për frutin. 
Pa frytet e mira ka hipokrizi. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha tek Mateu 7:16 

Ju do t`i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga 
murrizat? 

Gjithashtu shikoni Galatasve 5:22-23 
 

Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, 
besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. 

Kjo mënyra se si e dimë që islami është i rremë dhe nga Satani. Nga frutet e 
tyre, jo nga fjalët që thonë. Shumica prej tyre janë gënjeshtarë në të folur. Ata të 
flasin me mjeshtëri, por tregomë frytin tënd dhe të them se cili je. 
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Ajo që po mundohem të them për të gjithë ata që e konsiderojnë veten të 
krishterë, qofshin protestantë, katolikë ose ortodoksë, mos përçani Kishën e 
Krishtit, sepse të gjithë jemi një në Të. Siç e shikoni, Allahu është duke na vënë 
në shënjestër të gjithëve, jo vetëm një kishë të caktuar. Ne e trishtojmë Krishtin 
kur nuk jemi të bashkuar. Mos lejoni njerëzit që për lavdi të tyre na bëjnë të 
shndërrohemi e të sillemi shumë larg nga ajo që Krishti dëshiron që të jemi. 
Nëse ju bashkoheni me planin e Allahut, a nuk jeni duke punuar për të?! Është 
një pyetje e mirë të cilës ia dini përgjigjen. Shihni 1 Korintasve 12:13 
 

Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frymë të vetëm në të njejtin trup, 
qofshin Hebrenjtë apo Grekët, qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë 
jemi uijtur në të njëjtin Frymë. 

 

Islami dhe Izraeli 
 

Një nga konfliktet më të famshme në botë sot është konflikti i ashtuquajtur 
Izraelito-palestinez. Për shumicën prej nesh, gjithçka që dimë është që Izraeli 
është në luftë me botën arabe mbi pronësinë e tokës. Kjo është e vërtetë, por 
nuk është e gjithë historia. Shumica e atyre që debatojnë mbi konfliktin flasin nga 
këndvështrimi politik dhe si rezultat përpiqen që të gjejnë zgjidhje politike. 
Udhëheqësit tanë botërorë tregojnë injorancën e tyre duke injoruar faktin që 
konflikti është përtej anës politike. Në fakt, nuk ka një zgjidhje për të përveç 
luftës. Nuk jam duke thënë se do të doja që një luftë të pëlciste, por thjesht jam 
duke deklaruar një fakt. Le të shohim hadithet e mëposhtme. 
 

Sahih Muslim, Libri 41, Hadith 6981: 

I dërguari i Allahut tha: Ju do të jeni në luftë me çifutët, dhe do t’i vrisni ata 
derisa edhe një gur do të thërrasi: Lëviz në këtë drejtim musliman, se ka një 
çifut që është fshehur mbrapa meje, eja dhe there.” 

Sahih Muslim, Libri 41, Hadith 6985: 

I dërguari i Allahut tha: “Ora e gjykimit nuk ka për të ardhur derisa 
muslimanët të luftojnë kundra çifutëve, dhe muslimanët t’i vrasin ata të 
gjithë, dhe nëse një çifut fshihet mbas një guri apo peme dhe guri dhe pema 
do të thërrasin: ‘O musliman, ka një çifut mbas meje; eja dhe vrite,’ por 
pema që quhet garkaad nuk do të bëjë zë, sepse është një pemë e 
çifutëve!” 

Sipas Muhamedit edhe gurët (gurët e muslimanëve) do t’i tradhëtojnë çifutët, 
burra, gra dhe fëmijë, nëse përpiqen të fshihen, në mënyrë që muslimanët të 
mund ta bëjnë detyrën e tyre për t’i vrarë që të gjithë. Dhe vini re këtu, paska dhe 
një pemë të çifutëve! Muhamedi nuk bën thirrje për mëshirë. Ai bën thirrje për një 
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eliminim të plotë të çifutëve. Duke e ditur këtë, si mundet të bindemi që 
muslimanët janë vërtet të gatshëm që t’i japin një zgjidhje paqësore konfliktit 
izraelito-palestinez? Kjo është diçka që do të ndodhë, dhe askush ndonjëherë 
nuk ka qenë në gjendje që ta ndalojë atë që nga koha e Muhamedit e deri në 
Ditën e Gjykimit. 

Muhamedi e ka bazuar gjithmonë fenë e tij mbi urrejtjen. Urrejtja është karburanti 
i islamizmit. Ai u përpoq që të marrë anën e çifutëve kundër të krishterëve me 
shpresën që çifutët do ta pranonin për këtë shkak. Kur kjo gjë nuk funksionoi, ai 
u përpoq që ta bëjë veten të duket më miqësor për të krishterët duke sulmuar 
çifutët, këtë herë duke shpresuar se do të fitonte të krishterët. 

Tek Surja El-Ma‘ide, Kuran 5:82 
 

Me siguri do të vëresh se armiqtë më të ashpër të besimtarëve janë 
hebrenjtë dhe idhujtarët dhe se miqtë më të afërt të tyre janë ata që thonë 
se janë të krishterë. 

 

 أشد  الناس  عد ا و ة للذین آمنو ا  الیھود  والذین  أشر كو ا  ولتجدن  أقر بھم مودة للذ ین  آمنوا
ا لذ ین  قالو ا  إ نا نصارى  ذلك بأن  منھم  قسیسین  و رھبانا وأنھم ال یستكبر ون لتجدن   

( سورة المائدة  , El-Ma’ide, 5:82) 
 

Muhamedi përdor të ashtuquajturat shpallje nga Allahu për të avancuar 
axhendën e tij politike. Kjo tregon se si ai ndërron fletë sa herë ia ndien, dhe 
Allahu i shkon mbas fijes dhe ndërron fletë bashkë me të. Shikoni Kuran 2:62: 

Ata që besojnë dhe hebrenjtë si dhe të krishterët, dhe që bëjnë vepra të 
mira, do të shpërblehen nga Zoti i tyre; ata nuk do të kenë pse të frikësohen 
apo të pikëllohen! 

Tani pra, tek Kuran 2:62, si hebrejtë ashtu edhe të krishterët janë të mirë. Ata 
madje do të shkojnë në parajsë. 
 

Muhamedi dhe hapat për mposhtjen 
e armikut të tij 

I. Muhamedi njeriu i paqes 

Në këtë fazë, Muhamedi ishte një hiç. Ai nuk kishte ndonjë pushtet, as ushtri, 
dhe as ndjekës. Në trembëdhjetë vitet e para të profetësisë së tij, ai kishte vetëm 
70 veta që e ndiqnin. Ai nuk kishte zgjedhje përveçse të mbetej një njeri paqësor. 

Shumica e njerëzve që u bënë ndjekës të tij më vonë ishin skllevër siç tregohet 
nga Amar bin Jasir në Hadithin e mëposhtëm. 
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Shih Sahih Buhari, Libri 58, Hadith 197): 

E pashë të Dërguarin e Allahut, dhe ata që e ndiqnin atë ishin të vetmit që 
ishin konvertuar në Islam, pesë skllevër, dy gra, dhe Ebu Bakri. 

Vini re që pesë ndjekës ishin akoma të quajtur skllevër edhe mbasi kishin 
pranuar islamin. Muhamedi akoma i konsideronte vëllezërit e tij në besim si 
skllevër të tij. 

Me siguri, skllevërit nuk kishin zgjedhje tjetër përveçse të ktheheshin në Islam. 
Në fillim, Muhamedi i manipuloi skllevërit për t’i kthyer në muslimanë dhe për të 
luftuar për të duke u premtuar atyre lirinë më vonë. Kjo është çfarë i ndodhi të 
ngratit Bilal i cili u konvertua në islam dhe luftoi për Muhamedin por nuk iu dha 
kurrë liria e tij. 
 

II. Faza e Hixhrit (Shtegtimit) 
 

Kjo fazë është pikërisht ajo që muslimanët praktikojnë edhe sot. 

Për t’u pëgatitur për një luftë të madhe në tokë të huaj, ata mblidhen në atë tokë 
për të planifikuar dhe përgatitur sulmin derisa popullsia e tyre është mjaft e 
madhe sa për të themeluar një ushtri. Kjo është ajo që Osama bin Laden dhe Al-
Qaida bënë kur u futën në Afganistan. Ata emigruan atje për t’u bërë gati për 
sulmin e madh, dhe kur ishin gati, sulmuan pa pikë mëshire – pikërisht siç 
Muhamedi bënte në kohën e tij. Në këtë fazë, muslimanët i nxjerrin të ardhurat e 
tyre nga grabitjet. 
 

Me anë të grabitjes ata arrijnë dy synime: 

 Mbledhin pasuri duke ua marrë njerëzve paratë, kafshët dhe të tjera të 
mira materiale 

 Ata mbjellin terror në zemrat e jobesimtarëve 
 

Mbjellja e terrorit është thelbësore në islam. Është një nga mënyrat më të mira 
dhe më të shpejta për ta mposhtur armikun pavarësisht nga përmasat e tij. Kur 
frika ka hyrë në zemrën e tij, edhe një elefant përulet përpara një miu (gjë që më 
kujton Obamën që u përul deri në tokë para mbretit të Arabisë Saudite). 
Muslimanët e kuptojnë ndryshimin e kosiderueshëm në jetën e një armiku kur ai 
ka frikë. Ata e dinë se gjithçka që kanë nevojë që të bëjnë është që të bëjnë 
durim dhe të presin për atë frikë që të përhapet dhe të zerë rrënjë. Me frikë në 
zemër, armiku nuk do të fitojë kurrë. Sa kohë që Amerika qëndron në frikë, nuk 
ka për të fituar dot. 

Para se të bëhej perëndi-mbi-tokë në Arabi, Muhamedi bëri më shumë se 56 
sulme kundër tregtarëve, 28 prej këtyre të sulmuarve ishin të ashtuquajturit 
Gazwah (karvane kalorësish) 
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III. Faza e luftës totale 

Në këtë fazë të fundit, Muhamedi nuk ishte më i dobët. Ai e shpalli axhendën e tij 
më haptazi dhe me fjalë të qarta. Kushdo që nuk i përulej atij vritej. Të gjithë që e 
refuzonin, veçanërisht ata që e kundërshtuan – si hebrejtë për shembull, u vranë. 
 

Kurani i identifikon banorët e 
ligjshëm të Izraelit 

Ne gjithmonë dëgjojmë të njejtat argumente nga secila anë e debatit Izrael-
Palestinë. Muslimanët thonë që izraelitët ua morën atyre tokat, dhe izraelitët 
thonë se është me të drejtë e tyrja që prej kohërave të Biblës. Fatkeqësisht, bota 
është e mbushur me mediat liberale si puna e shfaqjes së Oprahs, që akoma 
dhe sot nuk e di se nga prodhohet kafeja, ose shfaqje si ajo e Jon Stuartit që na 
bëjnë për të qeshur po as vetë se dimë se me çfarë qeshim. Përtej këtyre është 
dhe propaganda e bërë në YouTube. Pavarësisht nga numri i pallogaritshëm i 
kanaleve të informacionit, asnjë prej tyre nuk ka sinqeritetin e vërtetë për të 
diskutuar se çfarë qëndron në thelb të konfliktit. 

Le të bëjmë një studim të vërtetë dhe të gjejmë se kush realisht e ka vendin në 
Izrael. Nuk do të përdorim argumenta të tipit ai tha, ajo tha. Do të paraqesim 
fakte, dhe faktet tona do të tregojnë se Izraeli i takon çifutëve. Ne tashmë e dimë 
se Izraeli i takon hebrejve simbas Biblës, por do ta lemë mënjanë Biblën dhe do 
t’i marrim faktet nga vetë Kurani. Kjo është mënyra më e mirë për t’ia mbyllur 
gojën liberalëve dhe adhuruesve të Kuranit që nuk kanë guxim ta nxjerrin 
Kuranin si në gabim. 
 

Kurani kapitulli 5 
 

Kuran 5:20-26 (përkthyer nga versioni anglisht i Usama Dakdok) 

20 Dhe kur Moisiu i tha popullit të tij, “O populli im, mbani mend hirin e Allahut 
mbi ju kur ai bëri profetë mes jush. Dhe ai ju bëri mbretër, dhe ai ju dha juve 
çfarë nuk ia dha askujt tjetër botë. 

 

21 ‘O populli im, hyni në tokën e shenjtë që Allahu ka caktuar për ju dhe mos 
i ktheni kurrizin, se atëherë do të ktheheni si humbës.’ 

22 Ata thanë, ‘O Musa, me siguri që në të ka njerëz gjigandë, dhe me siguri 
ne nuk do të hyjmë dot pa dalë ata prej andej. Kështu që nëse ata dalin prej 
andej, atëherë do të hyjmë në të.’ 

 

23 Atëherë thanë dy burra mes atyre që kishin frikë, Allahu qoftë i hirshëm 
mbi ata, ‘Hyni në portat e tyre, dhe kur të hyni, me siguri ju do të jeni fitues 
në Allahun, nëse jeni besimtarë atëherë mbështetuni mbi Allahun. 
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24 Ata thanë, ‘O Musa, me siguri nuk do të hyjmë kurrë sa kohë ata janë aty, 
kështu që shkoni ju dhe zoti juaj dhe luftoni se ne do të rrijmë këtu.’ 

25 Ai tha, ‘O Zoti im, me siguri unë nuk kam asgjë përveç vetes sime dhe 
vëllait tim, prandaj na veço neve prej këtij populli shkelësish.’ 

26 Ai tha, ‘Me siguri ajo (toka e premtuar) u është ndaluar atyre për dyzet 
vjet, ata do të jenë të humbur nëpër tokë. Prandaj ty mos të të vijë keq për 
këtë popull të çoroditur. 

 

Tani le ta studiojmë secilin varg: 

Vargu 20 – Mësojmë që çifutët ose ndryshe hebrejtë janë populli i zgjedhur i 
Perëndisë jo vetëm në Bibël, por edhe në Kuran, siç lexojmë, Ai (Allahu) “ju dha 
juve çfarë nuk ia dha askujt tjetër botë.” 

Vargu 21 – Allahu i urdhëron hebrejtë që të përfshihen në luftë dhe të marrin 
tokën prej banorëve që ishin aty. Ai i paralajmëron ata që të mos kthehen 
mbrapa nga lufta ose ndryshe ai do t’i ndëshkojë ata. ‘O populli im, hyni në tokën 
e shenjtë që Allahu ka caktuar për ju dhe mos i ktheni kurrizin, se atëherë do të 
ktheheni si humbës.’ 

Vargu 22 – Hebrejtë e paqshëm refuzuan që të hynin dhe të përshiheshin në 
luftë, por Allahu donte luftë dhe gjakderdhje. Ata thanë, ‘O Musa, me siguri që në 
të ka njerëz gjigandë, dhe me siguri ne nuk do të hyjmë dot pa dalë ata prej 
andej. Kështu që nëse ata dalin prej andej, atëherë do të hyjmë në të.’ 

Vargu 23 – Prej të gjithë hebrejve, dy prej tyre ranë dakord që të hyjnë në luftë. 
Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ua premtoi atyre fitoren. 

Vargu 24 – Hebrejtë vazhdojnë që të refuzojnë të hyjnë në luftë. Ata pyetën 
Moisiun se pse Zoti e do luftën. Ata i thanë Moisiut që të shkojë me Zotin e tij, po 
ata do të qëndrojnë mbrapa. Ata thanë, ‘O Musa, me siguri nuk do të hyjmë kurrë 
sa kohë ata janë aty, kështu që shkoni ju dhe zoti juaj dhe luftoni se ne do të 
rrijmë këtu.’ 

Vargu 25 – Allahu jep emra dhe tituj për të këqijtë dhe të mirët. Lexoni me mua, 
‘O Zoti im, me siguri unë nuk kam asgjë përveç vetes sime dhe vëllait tim, 
prandaj na veço neve prej këtij populli shkelësish.’ Këtu Allahu dha një gjykim 
mbi hebrejtë që refuzuan që të shkojnë e të vrasin banorët e tokës. Ai i quan ata 
një popull shkelësish. 

Vargu 26 – Allahu zemërohet sepse hebrejtë refuzojnë që të luftojnë dhe të 
vrasin gjigandët. Ai i dënon ata me 40 vjet përhumbje nëpër shkretëtirë. 

Tani është koha për të bërë disa pyetje. Kurani i identifikon banorët e Palestinës 
si gjigantë. Këta nuk mund të jenë të njejtët njerëz që sot quhen palestinezë, 
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sepse këta janë të shkurtër dhe më të vegjël në mesatare për nga përmasat 
trupore. Pra kush janë palestinezët? Nga vijnë ata? Përgjigjja është e lehtë. Ata 
janë muslimanët që hynë në atë tokë me Umar Ibn El-Hatabin në vitin 717 m.K. 
(Lexoni Paktin e Umarit). Yaser Arafati nuk mund të jetë pasardhës i gjigandëve 
sepse ai nuk është as 1.5 metër i gjatë. 

Pse zgjodhën ata këtë tokë dhe e quajtën një “tokë e shenjtë” (Kuran 5:21), kur 
asnjë profet i Allahut nuk kishte jetuar atje akoma? 

Allahu vetë, e shpalli Izraelin si tokën e përgatitur specifikisht për hebrejtë (Kuran 
5:21), edhe nëse do të thoshte ta merrje atë me forcë prej banorëve. Muslimanët 
sot thonë që nuk është e drejtë, se është e shëmtuar, e pështirë, është krim dhe 
aspak njerëzore të merret Palestina prej palestinezëve. A do të guxonin 
muslimanët të thonin se vendimi i Allahut që gjigandët duhet të vriteshin dhe te 
shfaroseshin nga Izraeli nuk është i drejtë, është i shëmtuar, i pështirë, krim dhe 
aspak njerëzor? 

Çfarë është çnjerëzore është kur Allahu i ndëshkon hebrejtë të enden nëpër 
shkretëtirë për 40 vjet si rezultat i refuzimit të tyre që të hidhen në luftë kundër 
gjigandëve. Kjo tregon se në mënyrë që hebrejtë të ishin në rregull me Allahun, 
ata duhet të vrisnin gjigandët dhe të merrnin tokën e premtuar. Atëherë dhe 
vetëm atëherë Allahu do i pëlqente hebrejtë. 
 

Mallkimi i përditshëm i çifutëve dhe të krishterëve 
 

Vini re që muslimanët i mallkojnë çifutët dhe të krishterët pesë herë në ditë. 
Kuran 1:7 përshkruan si hebrejtë edhe të krishterët si të mallkuarit: 

Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar 
zemërimin Tënd (hebrejtë) as në të atyre që janë të humbur (të krishterët)! 

Hebrejtë sot mallkohen nga muslimanët pesë herë në ditë çdo ditë për shkak se 
nuk i vranë gjigandët (palestinezët)? 

Pyeta një herë një shkollar musliman në një nga mijëra debatet që kam bërë, se 
pse ishte e drejtë për Allahun në atë kohë që të vriteshin gjigandët. Ai tha se 
gjigandët në atë kohë nuk ishin muslimanë, kështu që ishte detyra e besimtarëve 
që t’i vrisnin ata. Në islam, kjo quhet drejtësi. Unë e quaj hipokrizi. 

Ja dhe përfundimet e mia: 

 Pse zgjodhi Allahu këtë tokë për hebrejtë? Pse ia caktoi ai atë tokë 
atyre? 

 Nëse Allahu është Perëndia i vërtetë, ai do ta kishte ditur që t’ia jepje 
tokën hebrejve do të ishte një gabim i madh, dhe që zgjedhja e tij do të 
krijonte një konflikt të madh sot. Meqenëse ai vetë ia caktoi atë tokë 
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hebrejve atëherë gjakderdhja që shohim këtu sot është krim i tiji. 

 Është kaq e qartë që Allahu nuk e dinte në atë kohë se ata që do të 
banonin në tokën e shenjtë një ditë do të ishin muslimanë. Siç e thashë, 
gjigandët nuk mund të jenë të njejtët njerëz më ata që banojnë aty sot. 

 Allahu asnjëherë nuk e përmend emrin Palestinë në Kuran. A ishte kjo 
për shkak se Allahut i mungonte informacioni? 

 Pika më e rëndësishme që nxjerrim prej kësaj është që vetë Kurani jep 
prova që pretendimi i muslimanëve mbi Izraelin është i rremë. Allahu 
qartësisht shpall që Izraeli i përket hebrejve. 

 

Pse Allahu i ktheu çifutët në derra dhe majmunë 

Kuran 2:65 

 علمتم  الذ ین اعتد و ا منكم  في السبت فقلنا لھم كو نو ا  قرد ة  خاسئین

ولقد  ( سو رة البقرة   , El-Bekare’, 2:65) 

Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelën Sabatin dhe të 
cilëve Ne u thamë atyre: “Bëhuni majmunë të përçmuar e të urryer!” 

Kuran 5:60 
 

 وغضب علیھ و جعل منھم القردة  وا لخنازیر

( سورة المائدة  , El-Ma’ide, 5:60) 

Ne i shndërruam ata në majmunë dhe derra 

Me sa duket Allahu ka qenë shumë i zemëruar me hebrejtë që dolën për të 
peshkuar të shtunën që është dita e Shabatit, kështu që i mallkoi duke i kthyer 
në derra dhe majmunë. Pyetja ime është, pse as edhe një hebre, burrë apo grua, 
në këto mijë vitet e fundit nuk është kthyer në majmun apo derr? 

Vini re që Allahu nuk i liroi kurrë hebrejtë nga detyrimi i mbajtjes së Shabatit. Vini 
re pra që edhe mallkimi është akoma në fuqi edhe sot. Merrni një çifut me vete 
për të peshkuar një të shtunë dhe sillni dhe një kamera me vete. Vëzhgoni nëse 
miku juaj çifut do të kthehet në majmun apo derr. Nëse mbetet akoma njerëzor 
deri në fund të ditës së Shabatit, atëherë mallkimi i Allahut duhet të jetë i kotë. 

Meqë Allahu do që hebrejtë të mos bëjnë asnjë punë të shtunave, pse atëherë i 
lejon ai muslimanët që të punojnë të premteve? 

Allahu i ktheu hebrejtë në majmunë dhe derra për shkak se peshkuan në 
ditën e Shabatit. Ja ku e keni dhe historinë tek Kuran 7:163, 

Pyeti ata për qytetin që gjendej në bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij 
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kur thyen urdhëresën e Shabatit (së shtunës)! Atë ditë u vinin peshqit me 
shumicë, ndërsa ditëve tjera që nuk i kremtonin, nuk u vinin. Kështu, Ne i 
vumë në provë, sepse bënin punë të mbrapshta. 

Le të lexojmë interpretimin e Ibn Kathirit për vargun Kuran 7:163 (Ibn Kathir, 
Botim i 2002, nga Dar-‘Tiba, V2, Faqe 163): 

[ ] 

Ndërkohë që peshku u vinte duke pluskuar mbi sipërfaqe të ujit në ditën e 
Shabatit dhe duke qenë i dukshëm mbi ujë, sipas Al-Dahhak, që e raportoi 
këtë nga Ibn ‘Abbas Ibn Jarir që tha, “Shpallja e Allahut (ndërsa ditëve tjera 
që nuk i kremtonin, nuk u vinin. Kështu, Ne i vumë në provë, sepse bënin 
punë të mbrapshta) do të thotë se Ne i vumë në provë ata duke bërë që 
peshku të notonte afër sipërfaqes, pikërisht ditën që ata e kishin të ndaluar 
të peshkonin. Dhe në pjesën tjetër të javës, peshku rrinte fshehur prej tyre 
në ditët kur e kishin të lejuar të peshkonin, kështu Ne i vumë në provë ata. 

 

Standarti i dyfishtë i Allahut tregohet në këtë histori tek Kuran 2:173 

Me të vërtetë, Allahu ju ka ndaluar të hani kafshën e ngordhur, gjakun e 
derdhur, mishin e derrit dhe mishin që është therur në çfardo emër tjetër 
përveç në emër të Allahut. Por kushdo që detyrohet nga nevoja (p.sh. nga 
uria) që të hajë ndonjë gjë prej këtyre, pa dashur të bëjë mëkat dhe pa e 
kaluar kufirin, nuk do të fajësohet. Vërtet, Allahu është Falës i madh dhe 
Mëshirëplotë. 

 

 Pra është në rregull për një musliman të hajë mish derri edhe se thyhet 
ligji i Allahut, nëse ai ka uri. 

 Atëherë pse Allahu nuk tregohet i mëshirshëm kundrejt hebrejve të 
varfër, të cilëve u ka shkaktuar telashe duke i bërë të uriten për gjashtë 
ditë, dhe pastaj dërguar peshkun vetëm të shtunave. Sa javë munden 
çifutët të agjërojnë pa ushqim? A do të thotë kjo që ka qenë vepër dhe 
krim i vetë Allahut, dhe si pasojë ai dëshiron tani t’i ndëshkojë se po 
peshkojnë në Shabat? 

 Allahu i kishte urdhëruar ata të mos peshkonin të shtunave, por ai vetë 
shkaktoi që peshku të vinte vetëm në atë ditë! 

 Si do t’i ushqejnë këta peshkatarë të varfër familjet e tyre në gjashtë ditët 
e javës nëse Allahu e ka bërë peshkun të fshihet dhe pastaj ua dërgon të 
dalë mbi ujë vetëm të shtunave? 

 A është kjo drejtësi? Allahu po luan me çifutët, duke i çuar ata në uri që 
t’i nxisë të thyejnë urdhërimet e tij; dhe si pasojë edhe i ndëshkon duke i 
shndërruar në minj dhe derra dhe majmunë! 

 
 

61 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

 Është shumë e qartë që ai që e shpiku këtë histori ka një mendje të ligë, 
duke na shpjeguar se Allahu na bën të vuajmë për qejfin e vet – me 
kënaqësinë që t’i shohë fëmijët e vegjël të vuajnë nga uria gjashtë ditë të 
javës, vetëm për të theksuar vetë-vlerësimin e tij. 

 

Edhe minjtë janë hebrej të shdërruar! 

Sahih Al-Buhari, Libri 54, Hadith 524: 

Ebu Hurejra tregon: Pejgamberi tha, ‘Një klan nga bijtë e Izraelit ishin të 
humbur. Askush nuk e dinte se çfarë kishin bërë. Megjithatë, unë nuk shoh 
tjetër veçse ata janë të mallkuar (nga Allahu) dhe ishin shndërruar në minj, 
sepse nëse e ve qumështin e një gamileje para një miu, ai nuk e pin, por 
nëse i ve përpara qumështin e një deleje, ai do ta pijë.’ Ia tregova këtë 
Ka’ebit që më pyeti, ‘A e dëgjove këtë nga Profeti?’ I thashë, ‘Po.’ Ka’ebi ma 
bëri të njejtën pyetje disa herë; i thashë Ka’ebit, ‘A e lexoj gjë Toran unë?’ 
(d.m.th. të siguroj që ishte thënë nga Profeti.)” 

Le ta studiojmë llogjikën e Muhamedit për sa i përket asaj që një kafshë nuk 
pranon. Ajo që një kafshë nuk pranon si ushqim do të thotë që nuk i përket të 
njejtit grup etnik si ty. Por Allahu i ka transformuar në atë lloj kafshe si ndëshkim 
për çfarëdo pune të ligë që ka bërë, simbas tij? 

Le të përdorim llogjikën e këtij zbulimi gjenial të Muhamedit për të mësuar edhe 
një mister tjetër. 

Gomerët nuk pijnë as whiskey as alkool, dhe muslimanët nuk pijnë pije alkolike. 
Prandaj, gomerët dikur do të kenë qenë njerëz muslimanë dhe Allahu i ka kthyer 
në gomerë? 

Nuk jam duke i quajtur muslimanët gomerë, absolutisht jo, por vetëm po 
mundohem të bëhem i zgjuar si Muhamedi duke përdorur logjikën e tij. Në fund 
të fundit, a nuk është ai shembulli më i mirë për t’u ndjekur? 

Atëherë kam një pyetje në lidhje me mënyrën se si Muhamedi arriti në këtë ide? 
Muhamedi nuk pushon dot së menduari për çifutët. Edhe kur i urdhëronte 
muslimanët që të bënin ndonjë gjë, ai i bazonte urdhërat e tij jo në mësimet e 
Allahut, as në çfarë është e mirë apo e keqe, por që të bënte gjithmonë të 
kundërtën e asaj që bënin hebrejtë, siç shihet në shumë hadithe. Më tej do të 
pasojmë me disa shembuj të kësaj. 
 

Muhamedi shpik rregulla, jo nga mësimet e Allahut, por 
vetëm për të bërë të kundërtën e asaj që bëjnë çifutët. 
 

Sunan Ebu Daut, Libri 2, Hadith 652 
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Tregon Aws ibn Thabit al-Ansari: “I Dërguari i Allahut tha: ‘Bëni ndryshe nga 
ç’bëjnë çifutët, sidomos kur ata nuk luten me sandalet ose këpucët veshur.” 

A nuk mundet Muhamedi t’u tregojë atyre se si të luten pa përmendur se çfarë 
bëjnë çifutët? Pse duhet që muslimanët të bëjnë të kundërtën e asaj që bëjnë 
çifutët në çdo gjë? Bëhet akoma më qesharak ky muhabet edhe në hadithin që 
vijon, Sunan Ebu Daut, Libri 20, Hadithi 3170: 

Tregon ‘Ubadah ibn Asameti: “I Dërguari i Allahut kishte zakon të qëndronte 
në këmbë gjatë një funerali derisa i vdekuri të vendosej në varr. Një çifut i 
mësuar kaloi njëherë afër tij ndërkohë që ai (Muhamedi) po qëndronte në 
këmbë pranë një varri gjatë një funerali. Dhe çifuti i tha atij: ‘Kështu bëjmë 
dhe ne (me kuptimin lutemi në këmbë). Profeti u ul ndenjur dhe tha. ‘Uluni 
dhe bëni ndryshe nga ata (çifutët)’.” 

 A është reale kjo? Muhamedi gjithmonë lutej në këmbë derisa një çifut 
ia vuri në dukje se kjo ishte mënyra se si luteshin dhe ata, e pastaj 
urdhëroi të bëhej e kundërta? 

 A donte të thoshte kjo që Muhamedi e kishte pasur gabim më përpara 
gjatë gjithë kohës që lutej në këmbë pranë varrit? 

 Pse nuk e pyeti Allahun Muhamedi që ta mësonte në mëyrën e duhur 
për të kryer lutjet, në vend që të sillej si një fëmijë, kur “Profeti u ul 
ndenjur dhe tha. ‘Uluni dhe bëni ndryshe nga ata.’ 

Një tjetër shembull është tek Sahih Buhari, Libri 56, Hadith 668: 
 

Tregohet nga Ebu Hurejra: I Dërguari i Allahut tha, “Çifutët dhe të krishterët 
nuk i lyejnë flokët me thinja, si rezultat ju do të bëni të kundërtën e asaj që 
bëjnë ata (që do të thotë, lyejini flokët dhe mjekrrat e thinjura).” 

Është kaq e qartë që islami është bërë qëllimisht për të qenë e kundërta e asaj 
që krishterimi dhe judaizmi janë. Si rezultat, nëse një musliman vjen tek ti dhe 
thotë, “Ne kemi të njejtin perëndi,” ai është duke të mashtruar. Ai e di që çfarëdo 
që ne besojmë ose bëjmë, profeti i tij në çdo veprim dhe mësim zgjodhi që të 
bëhej e kundërta, jo sepse ne e kemi gabim, por vetëm për të bërë të kundërtën 
e asaj që ne bëjmë. 
 

Marrëveshja e Paqes në Islam 
 
Nuk jam i sigurt nëse arrini të kuptoni se sa i rrezikshëm është islami. Siç keni 
parë, Allahu është dikush që i urren të krishterët dhe i urdhëron muslimanët që t’i 
luftojnë ata. Ka të paktën tre miliard njerëz që janë të krishterë dhe duhet të 
luftohen nga muslimanët. Zgjedhjet janë ose të paguash në poshtërim, të 
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konvertohesh, ose të vritesh. Shtoji kësaj edhe atë që zbulohet në hadithin e 
mësipërm. Çfarë dëgjojmë mbi islamin dhe muslimanët nga udhëheqësit politikë 
si puna e Obamës dhe gënjeshtarët e tjerë perëndimorë, është injorancë. 
Budallallëku i tyre po i verbon. Gjithçka që ata bëjnë është që ta shtyjnë për 
nesër derisa të shohin se çfarë mund të ndodhë. 

Dhe çfarë është duke ardhur është e shëmtuar. Toka do të mbushet me gjak, 
mbasi islami është një bishë e etur për gjak. Disa mund të thonë, “Po ato vende 
islamike që kanë nënshkruar tashmë një traktat paqjeje me Izraelin?” Po, është e 
vërtetë, por është diçka e përkohshme, derisa muslimanët të kenë mjaft pushtet 
për ta mposhtur Izraelin dhe perëndimin, siç e shohim që Allahu urdhëron në 
Kuran. Kjo shpjegohet qartë tek Kuran 47:35. 
 

 تھنو ا وتد عوا إلى السلم وأنتم  األعلو ن  وا 5 معكم  ولن  یتر كم أعمالكم

فال سـ و ر ة  مـ حـ مـ د )   ,Kapitulli i Muhamedit, Kuran 47:35) 

Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armëpushim, ndërkohë që jeni më të 
fuqishmit dhe Allahu është me ju. Ai nuk do t’jua pakësojë (shpërblimin për) 
veprat tuaja. 

Është kaq e qartë që muslimanët e kanë të ndaluar që të pranojnë paqe 
(armëpushim), sepse islami është kundër çdo lloj armëpushimi. Ka disa kushte 
me të cilat muslimanët mund të bien dakord për armëpushim, dhe Allahu bie 
dakord për të sa kohë që është diçka e përkohshme. 

Nëse muslimanët nuk mund t’i mposhtin izraelitët, është në rregull të mbahet një 
marrëveshje. Muhamedi vetë e bëri këtë me të krishterët dhe çifutët. Ai e bëri 
këtë kur ishte i dobët. Nëse do të kishte vajtur në luftë, do të kishte humbur, dhe 
ata do ta kishin vrarë fare lehtë, kështu që Muhamedi nënshkroi një pakt paqjeje 
dhe pastaj e shkeli atë kur u ndje i fortë siç e shohim tek Kuran 9:1 
 

 من ا5 ورسولھ إلى الذین عاھ د تم  من  المشر كین 

براء ة  ( سو رة التوبة  , Et-Teube, 1) 

Lirim (i deklaruar) nga ana e Allahut dhe të Dërguarit të Tij prej çdo detyrimi 
ndaj idhujtarëve me të cilët kishit bërë marrëveshje. 

Sado e thjeshtë që të jetë, pse duhet të besojë cilido vend i botës një traktati të 
bërë nga muslimanët? Do të ishte i bazuar në injorancë dhe marrëzi. Kjo është 
ajo çfarë Izraeli është duke përballur në ditët e sotme. Të detyruar nga SHBA për 
ta bërë diçka të tillë. Shumë shpejt edhe muslimanët e Iranit do të kenë 
armatimin e tyre bërthamor, gjë që disa vende islamike tashmë i kanë. Me 
hamendje mund të them që një kasaphanë e tillë mund të fillojë madje brenda 
rreth 25 vjetëve. Është vetëm çështje kohe kur të fillojmë të shohim popullatën 
muslimane të fillojë të rritet në perëndim e pastaj të ketë shumicën e duhur për të 
diktuar rregullat e funksionimit në botë. Ata madje mund të kenë aftësinë për të 
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përdorur armët bërthamore të perëndimit për ta sulmuar Izraelin, e më mbas ata 
mund të shkatërrojnë cilindo vend që nuk pranon islamizmin. Nëse do të 
mundeshin e kam fjalën! 

Jam i sigurt që nëse muslimanët do të kishin një ushtri aq të fuqishme sa Shtetet 
e Bashkuara, ata do të fillonin të bënin fjalime paralajmëruese, “Keni tre ditë 
kohë. Konvertohuni ose vdisni!” 

Kjo është arsyeja se pse Muhamedi dërgoi tre letra tre mbretëve të tre 
mbretërive më të mëdha në botën e asaj kohe, duke i kërcënuar ata që të 
konvertoheshin ose do të hidheshin në luftë! Terrori ka qenë rruga me anë të të 
cilës Muhamedi ka siguruar fitoren. Lexoni Kuran 8:12 
 

 یوحي ربك  إلى ا لمالئكة أني معكم فثتبو ا ا لذ ین آمنوا سألقي في قلو ب الذین  كفروا
ا لرعب فاضربوا  فوق األعناق  و ا ضربوا منھم  كل بنان  إذ   

( سورة األنفال  , El-Enfal, 12) 
 

Kur Zoti yt i frymëzoi engjëjt: “Unë jam me ju (o muslimanë). Unë do të shtie 
terror në zemrat e mosbesuesve, andaj prejini qafat e tyre dhe të gjithë 
majat e gishtërinjve të tyre”.8 

Kjo është mënyra se si muslimanët e bënë Xhorxh Bushin që të shkonte në 
xhami si një qenush. E njëjta gjë ndodhi me të gjithë që erdhën më mbrapa, që 
nga Hilari Klinton deri te Obama. Shumë mbas tyre do t’u përulen mbretërve 
muslimanë, sepse kanë frikën e terrorit islamik. 
 

Ndoshta nuk e kuptoni akoma se çfarë po përpiqem që të them! Sa e sa filma 
janë bërë kundër Krishtit? Sa libra janë shkruar? Sa gënjeshtra janë thurur? Në 
të njejtën kohë, kush guxon që të flasë apo të bëjë një film kundër Muhamedit?! 
Pse, edhe në Hollivud ata bënë një konferencë për të ndryshuar mënyrën e të 
parit të botës islamike, e pastaj i detyruan të gjithë studiot që prodhojnë filma që 
të prodhojnë filma pozitivë në lidhje me muslimanët. 

Terrori është i fuqishëm! Ata do të përpiqen që t’ua mbyllin gojën kujtdo që do të 
flasë të vërtetën. 
 

A lejohen muslimanët të gënjejnë 
në islam? 

 
 
8 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 8:12 - kur Zoti yt i frymëzoi engjëjt: “Unë jam 
me ju, andaj forcojini ata që besojnë. Unë do të shtie frikë në zemrat e 
mohuesve, andaj goditini në qafë dhe në të gjithë gishtërinjtë”. 
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Përgjigjja normale do të ishte jo, apo jo? Nuk ka kuptim për çfarëdo feje që të 
japë leje për të praktikuar gënjeshtrën! Fakti është që është e vështirë për t’u 
besuar, por është e vërtetë. Islami e lejon gënjeshtrën! 
 

Ka dy lloje gënjeshtrash në islam. 

• Gënjeshtra ndaj jo myslimanëve për çfarëdo shkaku. Veçanërisht në 
lidhje me islamin (për të mbuluar çdo gjë të pakëndshme). 

• Gënjeshtra ndaj muslimanëve. 
 

Do t’i hedhim një sy parimit të parë tek Kuran 3:28 

Besimtarët të mos i marrin për miq e mbrojtës jo besimtarët, në vend të 
besimtarëve. Ata që veprojnë kështu, nuk kanë lidhje me Allahun, vetëm 
nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me zemër) për t’u ruajtur nga ata. Allahu ju 
paralajmëron që t’i ruheni Atij, sepse të gjithë do të ktheheni tek Allahu. 

Ky varg shihet shpesh herë si një varg kryesor që sanksionon mashtrimin ndaj jo 
muslimanëve. Besimtarët (muslimanët) nuk mund t’i marrin për miq ose aleatë 
jobesimtarët (të pafetë/jomuslimanët) në vend të besimtarëve. Kushdo që e bën 
këtë nuk ka asnjë marrëdhënie me Allahun përveç nëse e bëni “për t’u ruajtur 
prej tyre,” me fjalë të tjera përkthehet “për të marrë masa mbrojtëse”. Kjo 
është diçka e njohur për të gjithë muslimanët. Kjo quhet takija,تقیة (mashtrim 
mbrojtës). Nëse i pyesim muslimanët në lidhje me gënjeshtrën, ata të recitojnë të 
njejtin varg kur të kthejnë përgjigje. Ata të thonë që kjo ka të bëjë me kohë lufte, 
sikur një armik që të vë në qafë një shpatë dhe të pyet nëse je musliman. Nëse i 
thua po, ai do të të vrasë! Allahu po thotë që ti mund të gënjesh për ta shpëtuar 
jetën prej tyre. 

A është e vërtetë kjo? PO dhe JO! 
 

Vargu i jep muslimanëve shumë lloje të drejtash për ta mbrojtur veten. 
Muslimanëve u është thënë që të gjithë jo-muslimanët janë armiq për ta. Dhe ata 
mund t’i gënjejnë armiqtë e tyre. Si të tillë të shohin ata gjithmonë. Si një armik 
dhe jo ashtu si ti i sheh ata. 

Nëse do të kisha një fqinjë musliman, unë do të isha armiku për të siç është 
zbuluar tek Kuran 5:51 (shqipëruar nga përkthimi Yousuf Ali) 

O besimtarë! Mos i merrni për miq e mbrojtës hebrenjtë dhe të krishterët! 
Ata janë miq dhe mbrojtës të njëri-tjetrit, dhe ata prej jush që i drejtohen 
atyre (për miqësi), është me ata. Vërtet, Allahu nuk i udhëzon në rrugë të 
drejtë të padrejtët. 

 

Por, ju mund të thoni. “Ai (fqinji im) kalon aty çdo mëngjes dhe më përshëndet, 
‘Mirëmëngjesi, miku im!’ Ja pra, kjo është takija. Është një gënjeshtër për të 
mbijetuar derisa ata të kenë epërsinë. Për ta provuar argumentin tim, le të 
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shohim vargun dhe interpretimin e muslimanëve për të. Jo interpretimin tim. 
Shkojmë tek komentari i Kuranit, Tafsir Ibn ‘Abas (shqipërim i përkthimit Mokrane 
Guezzou) dhe le të lexojmë shpjegimin për këtë varg. 

[ ] 
 

Duke marrë kafirët dhe jo-besimtarët për miq, ai nuk ka lidhje me Allahun, 
nuk ka nder, mëshirë ose siguri nga Allahu, përveç nëse është për të 
mbrojtur veten tuaj prej tyre. Mbajeni veten larg tyre, duke marrë masa 
sigurie duke e mbrojtur veten tuaj prej tyre duke u folur në mënyrë të 
sjellshme ndërkohë që në zemër tuaj e urreni këtë. 

Ky varg po u thotë muslimanëve që të mos i marrin për miq jobesimtarët në vend 
të besimtarëve, sepse ai që do ta bëjë këtë nuk ka mbrojtje nga Allahu, përveç 
nëse e bëni këtë me interes për vetëmbrojtje. Allahu vetë ju paralajmëron dhe 
nga Allahu vijnë të gjithë urdhërat. 

Si përfundim, siç shihet nga shpjegimi, muslimanët nuk mund të jenë miq me jo-
muslimanët. 
 

Muslimanët mund të gënjejnë edhe nën betim 

Kuran 2:225 (Muhamed Habib Shakir): 

 یؤاخذكم  ا5 باللغو في أیمانكم  و لكن  یؤا خذكم  بما كسبت قلو بكم وا5 غفور حلیم

) ال سو رة البقرة  , El-Bekare’, 225) 

Allahu nuk ju dënon nëse betoheni kot pa qëllim, por ju dënon për atë që 
vendosni në zemrat tuaja. Allahu është Falës i madh e i Butë 

 

Prapë tek Kuran 5:89 (Muhamed Habib Shakir) lexojmë: 
 

 یؤاخذ كم  ا5 باللغو في أیمانكم  ولكن  یؤ ا خذكم  بما عقد تم األیمان 

) ال سورة المائدة  , El-Ma’ide, 5:89) 

Allahu nuk ju ndëshkon për betimin që e bëni pa qëllim 

Këta vargje janë duke thënë që ti mund të bësh një betim kot pa e patur qëllim 
në zemrën tënde. Mendojeni pak. Allahu është duke thënë që mund ta përdorni 
emrin e tij më kot pa u ndëshkuar. Mendoni secilin musliman duke marrë një 
betim në çdo kohë, por duke nënkuptuar krejt tjetër gjë në zemrën e vet. Për 
shembull, Faisal Shahzad që dështoi të shpërthente bombën në një makinë në 
sheshin Times Square, u mor në pyetje nga gjyqtari në lidhje me betimin që 
kishte bërë në momentin e marrjes së nënshtetësisë amerikane. Shahzad e 
pranoi që ai “u betua, por nuk e pati me të vërtetë atë betim.” 

Gjithashtu, ky betim i rremë konsiderohet veçanërisht si një “betim i bekuar” nëse 
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bëhet ndaj të krishterëve dhe çifutëve. Siç thuhet qartë në Kuran 3:28, Allahu u 
jep muslimanëve lejen që të gënjejnë të krishterët dhe hebrejtë. Ai thotë 
gjithashtu që i do muslimanët që e bëjnë një gjë të tillë. Një musliman mund të 
pretendojë që është miku yt me fjalë, por duhet të të urrejnë në zemër të vet. 

Gënjeshtra mund të praktikohet edhe brenda familjes së atyre vetë. Ti mund t’i 
bësh një betim gruas tënde dhe të mos e kesh me gjithë mend. Ajo që ka rëndësi 
për Allahun nuk është çfarë thua me gjuhën tënde por çfarë thua në zemër. 
Allahu e nxit hilen, ose bërjen e betimeve të pabesa, gjë që nga ana tjetër, krijon 
një shoqëri gënjeshtarësh. Si mund t’i zesh besë një personi që e ka të lejuar 
nga Allahu që të të gënjejë simbas interesit të tij? Ky duhet të jetë një mësim nga 
Satani, sepse është në kundërshtim me atë çfarë thotë Krishti tek Mateu 5:37: 
 

Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më tepër vjen nga i ligu. 
 

Ai si musliman nuk të bën dot për mik! 
 

Ne lexuam së bashku shumë vargje si 3:28 dhe 5:51 dhe 60:1, që të gjitha e 
urdhërojnë një musliman në lidhje me një gjë: ata nuk kanë lejë që të jenë miq 
me ne. Sidoqoftë, ne edhe mund të takojmë një musliman që duket njeri i mirë. 
Si mund të shpjegohet kjo atëherë? 

Nëse takoni një njeri të mirë që është musliman i lindur në një familje muslimane, 
që me të vërtetë është burrë apo grua e sjellshme, që nuk urrejnë të tjerët, 
Allahu thotë te Kuran 3:28 që ky lloj muslimani nuk është më mysliman. Për këtë 
arsye ai apo ajo e ka humbur mbrojtjen e Allahut nga shpata e muslimanëve. 

Ata na flasin në mënyrë miqësore, megjithëse “në zemër urrejnë!” A do të thotë 
kjo miqësi e vërtetë? Në asnjë mënyrë! Ai pohon se është mik, por vetëm me 
gojë, dhe jo me zemër! Interpretimi i Kuran 3:28, Tafsir Ibn ‘Abas, shqipërim i 
përkthimit nga Mokrane Guezzou, e shpjegon atë në këtë mënyrë: 

Ruajeni veten kundër tyre, veçojeni veten prej tyre, duke marrë në këtë 
mënyrë masa sigurie për të shpëtuar prej tyre duke u folur në mënyrë të 
sjellshme, ndërkohë që në zemër e urreni këtë gjë. 

Mbasi lexon gjithë këto, a mundem më t’i ze besë një muslimani? 

Si mundet qeveria e Shteteve të Bashkuara t’u japë një vend në aeroporte atyre, 
apo në FBI, CIA apo madje t’i bëjë oficerë në ushtri, të tillë si Nidal Malik Hasan 
që është Major në ushtrinë e ShBA? 

Ndoshta ka muslimanë që nuk e praktikojnë islamin ose ndoshta nuk e kanë 
lexuar kurrë Kuranin. Çfarë garancie kam unë që ai nuk do ta hapë një ditë këtë 
libër dhe të lexojë këtë varg apo vargje të tjera të shumta që janë plot urrejtje, 
dhe të shndërrohet në terrorist brenda minutit? Kurani është nja nga librat më 
satanikë që mund të të bien në dorë. Kjo është arsyeja që libri im është titulluar 
 

68 



MASHTRIMI I ALLAHUT 

 

Mashtrimi i Allahut. 
 
 

Pendimi në Islam 
 

Shumë herë, mos të themi në më të shumtën e rasteve, e shohim Allahun të 
flasë për pendim. Fakti është që ajo fjalë ka një kuptim të rremë dhe bosh në 
islam për shumë arsye. Nëse shohim historinë e faraonit në Kuran, shohim që 
faraoni pendohej para Allahut, por ai nuk e pranonte pendimin e faraonit. Siç 
shkruhet tek: Kuran 40:84-85: 

ن یكر شم ھب انك امب انرفكو ه د حو 5اب انمآ ا ولاق انسأب او أر 84

املف 85 ن و رفاكلا كلانھ ر سخو ه د ابع يف ت لخ دق يتلا 5ا تنس انسأب اوأ ر امل م ھنامیإ م ھعفنی 

فلم  یك  

84 Dhe, kur panë dënimin Tonë, ata thanë: “Tani ne nuk besojmë në askënd 
tjetër veç Allahut dhe i mohojmë idhujt që ia shoqëronim Atij (në adhurim)”. 

85 Por besimi i tyre nuk u solli kurrfarë dobie, kur panë dënimin Tonë. I tillë 
është ligji i Allahut, që ka vepruar gjithmonë midis robërve të Tij. Të humbur 
kanë qenë jobesimtarët. 

Siç e shohim këtu, faraoni bëri shehadetin (pranoi Allahun si Perëndi), por a e 
vutë re që Allahu nuk e pranoi gjithësesi konvertimin e tij në islam? Allahu, 
megjithë këtë, e ndëshkoi. Kjo më kujton për pendimin e Adamit (sipas Kuranit), 
por në atë situatë Allahu e pranoi pendimin e tij, por prapë e ndëshkoi Adamin 
dhe e përzuri jashtë parajsës! Siç e shohim tek Kuran 2:37-38: 

37 Pastaj Adami mori nga fjalët e tij dhe iu pendua Atij. Sigurisht, Ai është i 
Përmbajtur, Ai është Mëshirëploti. 

38 Ne u thamë atyre: “Zbritni të gjithë prej xhenetit! Kur t’ju vijë udhërrëfimi 
Ynë, ata që do t’i përmbahen atij, nuk do të kenë frikë në vetvete dhe as nuk 
do të dëshpërohen.9 

1. Siç e shikojmë nga dy historitë e përmendura më sipër ndëshkimi për 
faraonin ishte vdekja por për Adamin ishte zbritja nga parajsa ku ishte, 
poshtë në tokë. 

2. Pse vazhdonte Allahu t’i bënte thirrje njerëzimit në Kuran që të 
pendoheshin kur nuk do të bënte fajde gjithësesi? Lexojmë tek Kuran 

 
 
9 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 2:37 - Ademi mësoi disa fjalë (se si të kërkonte 
falje) nga Zoti i tij, kështu që Ai ia pranoi pendimin. Sigurisht, Ai i pranon shumë 
pendimet, Ai është Mëshirëploti. 38. Ne u thamë: “Zbritni të gjithë prej Xhenetit! 
Kur t’ju vijë udhërrëfimi Ynë, ata që do t’i përmbahen atij, nuk do të kenë frikë 
dhe nuk do të dëshpërohen. 
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5:44 
 

Ne kemi dërguar Teuratin (Torah) [Musait (Moisiut)], në të cilin janë 
udhëzimet dhe drita, me anë të të cilit, Profetët, që ia kishin dorëzuar veten 
vullnetit të Allahut, gjykonin për hebrenjtë. 

 
 

Moisiu në Islam 
 

Profetët e Allahut kanë testikujt më të mirë! 

تفسیر الجاللین  Tafsir Al-Xhelalejn Kuran 33:69 

یا أیھا الذ ین آ منوا ال تكو نوا كالذین  آذوا  موسى فبرأ ه  ا5 مما قالو ا  وكان  عند ا5 وجیھا  

O besimtarë, mos u bëni si ata, që e shqetësuan Musain. Allahu e çliroi atë 
nga përgojimet e tyre; ai është i nderuar në sytë e Allahut. 

 

Shpjeguar nga Sahih Al Buhari 
[ (www.altafsir.com) 

], Volumi 1, Libri 5 (Larjet), Numri 278 
 
 

[ ] 
 

O besimtarë, mos u sillni pa respekt me Profetin tuaj, siç bënë ata që 
abuzuan me Musain (Moisiun) kur thoshnin, për shembull, “I vetmi shpjegim 
se pse ai nuk lahet bashkë me ne është sepse ka një enjtje në testikujt e tij.” 
Prandaj dhe Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre për dyshimet që kishin, 
kur Musai i vuri rrobat e tij mbi një gur dhe vajti për t’u larë. Guri u luajti prej 
vendit bashkë me to (rrobën e tij) derisa ai gur u afrua dhe u ndal para një 
turme burrash nga bijtë e Izraelit. Ndërsa Musai ndiqte gurin dhe mori rrobën 
e tij për t’u mbuluar, në atë kohë çifutët i panë testikujt e tij dhe vunë re që ai 
nuk kishte aspak ndonjë infeksion apo sëmundje të tillë që të kishte 
molepsur testikujt e tij. Dhe ai u nderua në sytë e Perëndisë. 

Një shembuj nga profetët tanë që i janë nënshtruar lëndimit ishte kur ata po 
ndanin plaçkën e luftës një musliman i tha atij, “Ky pjesëtim i plaçkës nuk 
është i pëlqyeshëm për Perëndinë” [ndarje e padrejtë]! Prandaj Profeti u 
ofendua dhe tha, “Zoti pastë mëshirë për Musain, sepse ai me të vërtetë u 
lëndua më rëndë se kaq, por bëri lëshim.” 

 Allahu pra, do të bëjë gjithçka për t’u siguruar që testikujt e profetëve të 
tij të kenë famën të mirë. 

 Në këtë histori, as edhe një çifut nuk u habit se si mori vrapin guri e u vu 
para tyre, si të ishte diçka që ndodhte përditë! 

 Nëse Moisiu kishte problem me testikujt, a do ta bënte kjo të padenjë 
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për pozitën e tij si profet? 

 Muslimani vuri re që Muhamedi nuk ishte duke i ndarë gjërat drejt dhe 
as nuk ishte ashtu si hiqej. Në reagim të kësaj, Muhamedi del me 
historinë e testikujve të Musait, por çfarë lidhje ka kjo me ndarjen e 
plaçkës dhe parave që u kishin grabitur të krishterëve dhe hebrejve? 

 

Sa herë shumëfishohen 
veprat e mira? 

 
Së pari le të lexojmë Kuran 2:261 
 

( سو رة البقرة   , El-Bekare’, 261) 
 

 الذ ین  ینفقون أموالھم في سبیل ا5 كمثل  حبة أنتبت سبع سنابل  في كل سبنلة مائة حبة
و ا5 یضاعف  لمن  یاشء  وا5 و ا سع علیم  مثل  

Shembulli e atyre që i shpenzojnë paratë për hir të Allahut është si shembulli 
e kokrrës së grurit që prodhon shtatë kallinj dhe në secilin kalli misri njëqind 
kokrra dhe Allahu do t’ia shumëfishojë atyre që ai dëshiron. Allahu është i 
madh, i dijshëm.10 

Pra: 
 

1 vepër e mirë = 7 kallinj misri x 100 kokrra = 700 

1 vepër e mirë x 700 = 700 vepra të mira 

Tani le të shohim Kuran 6:160 
 

 اجء  بالحسنة فلھ عشر  أ مثالھا ومن  جاء بالسیئة فال یجز ى  إال مثلھا وھم  ال یظلمو ن 

من  سورة األنعام )   , El-Enam, 160) 

Kush vjen me një vepër të mirë, atij do t’i quhet si dhjetë të tilla.11 

1 vepër e mirë x 10 = 10 vepra të mira 

 
 

Pyetja shtrohet tani, a është një vepër e mirë e shumëfishuar me 700 apo me 
 
10 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 2:261 - Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në 
rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokërr nga e cila dalin shtatë 
kallinj, ku secili kalli ka nga njëqind kokrra. Allahu ia shton (shpërblimin) edhe 
më tepër kujt të dëshirojë; Allahu është Mirëbërës i madh dhe i Gjithëdijshëm. 

11 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 6:160 - Kush bën një vepër të mirë, do të 
shpërblehet dhjetëfish. 
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10? Për të marrë përgjigje le të shohim Kuran 4:40: 
 

 ا5 ال یظ لم مثقال ذر ة  وإ ن  تك  حسنة یضاعفھا ویؤ ت من لدنھ أجر ا  عظیما

إن  سو رة الناسء )   , En Nisa, 40) 

Vërtet, Allahu nuk trajton askënd padrejtësisht, as sa pesha e milingonës më 
të vogël, por, nëse ka ndonjë vepër të mirë, ai do ta dyfishojë atë dhe do t’i 
japë nga vetja një shpërblim të madh.12 

Në këtë varg të fundit, Allahu do ta dyfishojë shpërblimin, kështu që tani veprat e 
mira do të shumëzohen me 2 dhe jo me 10 apo me 700. 

Le të bëjmë një përmbledhje të udhëzimit të dhënë në këto vargje me tabelën si 
më poshtë. 
 

Kuran Veprat Shumëzimi Shumëfishimi 

2:261 1 700 shtatëfish 

6:160 1 10 dhjetëfish 

4:40 1 2 dyfish 

 
 

Më duket se Allahu duhet ta ndajë mendjen se si do t’i shpërblejë veprat e mira 
dhe ta bëjë kontratën më të qartë. 
 

Profeti Idriz 
 

Kuran 19:56 (burim: Louis Ginzberg, Legends of the Jews (Legjendat e 
Hebrejve), [The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1909], 
Vol.IV, Kap.V, Solomoni) 
 

Trego në Libër për Idrizin! Ai ishte njeri i së vërtetës dhe profet. 

Le të vazhdojmë të lexojmë dhe do të shikoni që Kurani është identik me 
legjendën e Hebrejve. 

Mbas ca kohe, Sulejmani (Solomoni) mori një letër nga Adares, mbreti i 
Arabisë. Ai e luti mbretin hebre që ta çlironte tokën e tij nga një shpirt i keq, 
që ishte duke bërë dëme të mëdha, dhe që nuk mund të kapej e të bëhej i 
padëmshëm, sepse shfaqej në formën e erës. Sulejmani i dha unazën e tij 

 
 
12 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 4:40 - Vërtet, Allahu nuk dëmton askënd asnjë 
grimë, por, nëse (dikush) bën mirësi, Allahu ia shumëfishon atë dhe i jep 
shpërblim të madh. 
 

72 



MASHTRIMI I ALLAHUT 

 

magjike dhe një damixhane lëkure njërit nga skllevërit e tij, dhe e dërgoi për 
në Arabi. Lajmëtari ia doli ta mbyllë atë shpirt të keq në shishe. Pak ditë më 
vonë, kur Sulejmani hyri në tempull, u habit jo pak kur pa një shishe 
damixhane që po ecte drejt tij dhe u përkul me nderim para tij. Ishte shishja 
në të cilën ishte mbyllur shpirti. Po ky shpirt, njëherë i bëri një shërbim të 
madh Sulejmanit. Me ndihmën e demonëve, ai ngriti një gur të madh nga 
Deti i Kuq. Asnjë qenie njerëzore e as demonët nuk kishin mundur ta 
lëviznin atë, por ky e çoi peshë deri në tempull, ku u përdor si gur qosheje. 

Për faj të atij vetë Sulejmani e humbi fuqinë për të kryer veprën e 
mrekullishme që fryma Hyjnore kishte caktuar për të. Ai ra në dashuri me 
gruan jebusite Sonmanites. Priftërinjtë e Molokut dhe Rafanit, perëndive të 
rreme që ajo adhuronte, e këshilluan atë që të refuzonte zakonet e tij, derisa 
ai të nderonte këta perëndi. Në fillim Solomoni qëndroi i palëkundur, por kur 
gruaja e nxiti që të merrte pesë karkaleca dhe t’i shtypte me duart e tij në 
emrin e Molokut, ai iu bind asaj. Menjëherë ai u privua nga fryma Hyjnore, 
nga forca e tij dhe nga urtësia e tij, dhe u zhyt aq poshtë sa vetëm për t’i 
bërë qejfin të dashurës së tij ndërtoi tempujt e Baalit dhe Rafanit. 

 

A është ndërmjetësimi i lejuar apo jo? 
 

Allahu tha se është i lejuar, tek Kuran 4:85 (shqipërim i përkthimit nga Usama 
Dakdok): 

 یشفع شفاعة حسنة یكن  لھ نصیب منھا ومن  یشفع شفاعة سیئة یكن لھ كفل منھا
وكان  ا5 على كل شيء مقیتا من   

سو رة الناسء )  , En Nisa, 85) 

Kush ndërmjetëson një ndërmjetësim të mirë, një hise e tij do t’i shkojë atij. 
Dhe kushdo që ndërmjetëson një ndërmjetësim të keq, një hise prej tij do t’i 
shkojë atij...13 

 

E megjithatë, Muhamedi thotë edhe që ndërmjetësimi NUK lejohet tek Kuran 
74:48 

 فما تنفعھم شفاعة الشافعین 

( سو رة ٱلمدثر  , El Mudethir, 48) 

Kurrfarë ndërmjetësimi i cilitdo ndërmjetësuesi nuk do t’i ndihmojë ata (në 
Ditën e Gjykimit). 

 
 
 

13 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 4:85 - Kush ndërmjetëson për një çështje të 
mirë, do të ketë pjesë në shpërblimin e saj, kurse kush ndërmjetëson për një 
çështje të keqe, do të ketë pjesë në ndëshkimin e saj. 
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Allahu thotë që ndërmjetësimi do të lejohet në Ditën e Gjykimit (Llogarisë), por 
Muhamedi thotë të kundërtën. A thua sqarohet kjo çështje! 
 

Muhamedi thotë që ndërmjetësimi është i lejuar 

Sahih Muslim, Libri 1, Hadith 352 (linku direkt më poshtë): 

http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2&start=0& 
number=0352#0352 

Unë jam Zoti juaj (flet Allahu). Muslimanët do të thonë, “Po, ti je Zoti ynë.” 
Atëherë një urë do të vendoset mbi Ferrin dhe ndërmjetësimi do të lejohet. 
Ata do të thonë, “O Zoti ynë, na mbro, na mbro.” 

Sahih Muslim, Libri 1, Hadith 369 (linku direkt më poshtë): 

http://sunnah.com/muslim/1/378 

E pyeta të Dërguarin e Allahut, nëse Allahu do të hiqte njerëz nga flakët e 
Ferrit me anë të ndërmjetësimit. Dhe profeti u përgjigj: “Po.” 

Profeti ([ ]) tha, “Disa njerëz do të nxirren nga flakët me anë të 
ndërmjetësimit të Muhamedit ata do të hyjnë në Parajsë dhe të thirren Al-
Xhehenamijin (populli i Flakëve të Ferrit) 

 

http://sunnah.com/Bukhari/81/155 
 

Populli i Muhamedit ka nevojë për ndërmjetësim 
 

http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=001&translator=2&start=38 
5&number=0385 

I Dërguari i Allahut tha, “Ka për secilin lajmëtar një lutje me të cilën ai duhet 
të lutet. Sa do të doja ta ruaja lutjen time për ndërmjetësimin për popullin tim 
në Ditën e Ringjalljes!” 

 

Nëse Muhamedi do të jetë ndërmjetësuesi për muslimanët, pse u kërkon ai atyre 
që të ndërmjetësojnë për të duke u lutur për të? 

Sahih Al Buhari, Faqe 2374 (në arabisht): 
 

[ ] 

‘Tregon Aisha: “Profeti, Allahu u lustë mbi të dhe e përshëndestë, tha, 
‘Godisni dhe bashkohuni bashkë për lajmin e mirë, sepse askush nuk do të 
hyjë në qiejtë për shkak të veprave të tij.’ Ata i thanë, ‘As ti?’ Profeti tha, ‘As 
unë, por vetëm nëse Allahu hedh mëshirën e tij mbi mua me hirin dhe faljen 
e tij.’” 
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Muhamedi ka nevojë që muslimanët të ndërmjetësojnë për 
të që ai të arrijë gradën më të lartë 

Ky Hadith paraqet në mënyrë të përsosur egoizmin e Muhamedit ku gjithçka 
bëhet për të dhe për dëshirat e tij, kushdo që lutet për Muhamedin merr dhjetë 
bekime (Sahih Muslim Libri 4, Hadith 747): 

I Dërguari i Allahut tha, “Sa herë që dëgjoni muezinin (atë që bën thirrjen për 
lutje) që thërret për lutje, ripohoni atë që ai thotë. Pastaj thirreni Allahun për 
një bekim mbi mua, sepse kushdo që thërret një bekim mbi mua do të marrë 
dhjetë bekime nga Allahu, pastaj lypini Allahut Al-Wasilah (gradën më të 
lartë në qiell) për mua, që është një gradë parajse e bërë vetëm për një 
nga shërbëtorët e Allahut, dhe unë shpresoj që unë të jem ai që do ta marrë 
atë. Nëse ka ndokënd prej jush që lyp për mua që të marr gradën më të 
lartë, atij do t’i jepet ndërmjetësim.” 

Kjo është diçka që ia vlen të shikohet më me kujdes, sepse tregon se Muhamedi 
supozohet se është më i madhi ndër njerëzinë – kaq i madh sa Allahu dhe 
engjëjt e tij luten mbi të, Kuran 33:56: 
 

 ا5 ومالئكتھ یصلو ن  على ا لنبي یا أیھا الذ ین  آ منو ا صلوا علیھ وسلمو ا تسلیما

إن   ( سورةا ألحز اب  , El-Ahzab, 56) 

Allahu dhe engjëjt e tij luten mbi Profetin. O besimtarë, lutuni mbi atë dhe 
përshëndeteni me një përshëndetje të lartë!14 

Si ka mundësi që perëndia i Muhamedit dhe engjëjt e tij luten për Muhamedin? 
Allahu i urdhëron edhe muslimanët që të luten për Muhamedin, dhe Muhamedi 
madje u kërkon muslimanëve që të bëjnë më shumë. Ai i kërkon atyre që të luten 
për të (Muhamedin) sa herë që bëjnë lutje, në mënyrë që ai të marrë gradën më 
të lartë në Parajsë. Unë mendoj që ky fakt tregon se sa egoist ishte ai. Duke u 
kërkuar muslimanëve të luten mbi të në vend që të luten për të, ai e bën veten të 
barabartë me Allahun. Këtë e kemi diskutuar më shumë tek Muhamedi, Hyjnori. 
 

Muhamedi është ndërmjetësuesi më i lartë 

Sahih Muslim, Libri 30, Hadith 5655 

Ebu Hurejra tha: “I Dërguari i Allahut, Allahu lustë mbi të, tha, ‘Unë do të jem 
i pari që do të ngjallem (prej varrit) prej pasardhësve të Adamit në Ditën e 
Ringjalljes, dhe unë do të jem ndërmjetësuesi më i lartë dhe i pari 
ndërmjetësimi i të cilit do të pranohet nga Allahu’.” 

 
 
14 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 33:56 - Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt 
e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”! 
 

75 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

Muhamedi nuk ndërmjetëson dot as për të ëmën 

Mbasi Muhamedi mori gjithë atë kohë dhe bëri mundimin që t’i thotë 
muslimanëve që ndërmjetësimi i tij është rruga për të shpëtuar në Ditën e 
Gjykimit, ai pastaj bie në kundërshtim me veten e vet në një hadith ku tregohet 
historia se si ai nuk mundet të ndërmjetësojë as për të ëmën (Sahih Muslim, Libri 
4, Hadith 2129): 

Ebu Hurejra tregon: “I Dërguari i Allahut, Allahu u lustë mbi të, tha: ‘I bëra 
thirrje Allahut me lejen e Tij për falje për nënën time, por ai nuk ma dha. 
Kërkova aprovimin e Tij për të vizituar varrin e saj, dhe ai ma dha lejen për 
këtë.” 

 

Asnjë ndërmjetësim nuk do të jetë i pranuar në Ditën e 
Gjykimit 
 

Kuran 2:48 tregon një histori të ndryshme: 
 

 یو ما ال تجزي  نفس  عن  نفس  شیئا وال یقبل  منھا شفاعة وال یؤ خذ  منھا عدل  وال
ھ م  ینصرون واتقوا  

( سو رة البقرة   , El-Bekare’, 2:48) 

Ruajuni asaj Dite (Ditës së Gjykimit) kur asnjë shpirt nuk do të mund të bëjë 
asnjë dobi për askënd dhe, prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, 
e as që do të ndihmoheni prej askujt. 

Muhamedi tha që ai ishte ndërmjetësuesi më i lartë, por pastaj shohim që ai nuk 
ndërmjetësoi dot as për të ëmën. Në fakt, askush nuk mund të ndërmjetësojë për 
të tjerët. Muhamedi qartësisht bie në kundërshtim me veten e vet gjithë kohën 
dhe kjo tregon që ai është duke i shpikur vetë ‘zbulesat’ dhe ia atribuon ato 
Perëndisë. 
 

Kontradikta Ideologjike 
 
Tek Kuran 2:23, Allahu është duke i sfiduar arabët që të bëjnë diçka të cilësisë 
së këtij Kurani: 

Nëse ju dyshoni në atë që ia kemi zbritur [Muhamedit], atëherë hartoni një 
sure të ngjashme me atë [cilësi si ky] Kuran, dhe thirrni në ndihmë edhe 
Perëndinë tuaj [përveç dhe Allahut], nëse jeni të sinqertë. 

 

E njejta sfidë bëhet nga Allahu tek Kuran 17:88 

Thuaj: “Sikur të tuboheshin e gjithë njerëzia dhe xhindet për të hartuar një 
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Kuran të tillë, ata nuk do të mundeshin.” 

Ne nuk do të flasim për momentin për gabimet në përdorimin e arabishtes në 
Kuran, me të cilat Kurani është plot. Unë e di që shumica prej jush nuk flisni 
arabisht, kështu që nuk ka kuptim që të ekspozosh gabime të cilat janë të qarta 
veç në arabisht. Por, unë do t’i marr faktet nga fjalët e Allahut dora vetë, që 
kushdo mund të bëjë Kuran. Përfshi edhe zotin Satan. 

Kuran 22:52-53: 

52Ne nuk kemi sjellë para teje (o Muhamed) asnjë të dërguar e asnjë profet 
që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij (nga shpallja). Por Allahu e 
shfuqizon ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte shpalljet e Veta. Allahu 
është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë. 

 

53Kjo ndodh që Ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit sprovë për njerëzit që i kanë 
zemrat të sëmura (nga dyshimi) dhe të ngurtësuara - prandaj keqbërësit 
janë në përçarje të madhe. 

 

Këto vargje janë po aq të mirënjohura sa edhe vargjet satanike! 

Tek Kuran 2:23, Allahu tha: “Kush mund të bëjë Kuran si ky?’ Megjithatë, tek 
Kuran 22:52-53, Allahu po thotë se do ta marrë atë që Satani ka hedhur në gojën 
e Muhamedit si Kuran. Çfarë është për të qeshur është se vetë Muhamedi ishte 
duke recituar Kuran nga Satani. Muhamedi as nuk e vuri re ndryshimin mes 
Kuranit të Allahut dhe Kuranit të Satanit, edhe deri në atë pikë sa tha që Satani e 
kishte bërë këtë gjë me të gjithë profetët e Allahut përpara Muhamedit! 
 

Ne mund të kuptojmë nga kjo sa më poshtë: 

1. Satani gjithmonë ka qenë duke dhënë Kuran. Askush nuk e dalloi që 
nuk ishte nga Allahu 

2. Satani e ka bërë këtë me të gjithë profetët e Allahut dhe me sukses. 
Muslimanët thonë që kjo është e vërtetë për të gjithë profetët e Islamit, 
si ‘Isa dhe Musai që Satani korruptoi librat e tyre dhe Allahu nuk mundi 
të bënte gjë për këtë. Kjo është veçanërisht shqetësuese meqenëse ne 
duhet të besojmë se Allahu i ka dërguar njerëzimit 124,000 profetë 
muslimanë! 

3. Kjo do të thotë që Satani e bëri këtë 124,000 herë, duke hedhur fjalë 
dhe kapituj profetëve të Allahut dhe as edhe një nga profetët e tij nuk 
eka vënë re. 

 

4. Atëherë Allahu ka një zgjidhje për atë që Satani hedh (atëherë Allahu 
shfuqizon çfarëdo që Satani hedh), Allahu do të shfuqizojë! Çfarë 
zgjidhjeje qesharake! Kjo nuk përputhet me pohimin e Muhamedit që të 
gjithë profetët e tjerë janë korruptuar. Pse nuk i shfuqizoi Allahu vargjet 
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e Satanit që ky u dha profetëve të tjerë? 

5. Kurani sfidon si njerëzimin ashtu edhe xhindet që të bëjnë një Kuran si 
ky. Muslimanët nuk mund të thonë se sfida është vetëm për njerëzit, siç 
e shohim tek Kuran 17:88. 

 

Thuaj ‘ata nuk munden të riprodhojnë një të tillë, edhe nëse do të ndihmonin 
njëri tjetrin.’ 

Prandaj, ne duhet të pyesim muslimanët që nëse Allahu është perëndi, a nuk e 
di ai që Satani është nga xhindet (Kuran 18:50, “ata u përulën, përveç Iblisit. Ai 
ishte një nga xhindet.”) siç tregon islami? Satani do ta bëjë dhe e ka bërë këtë 
për të 124,000 profetët e mëparshëm siç thotë vargu Kuran 22:52: 

Ne nuk kemi dërguar para teje (o Muhamed) asnjë të lajmëtar e asnjë profet 
që djalli të mos i ndërhynte në recitimin e tij (nga shpallja). Por Allahu e 
shfuqizonte atë që Satani e kishte dhënë... 

Allahu thotë se ai do të shfuqizonte atë që Satani jepte, por ai asnjëherë nuk u 
tha muslimanëve se cilat vargje do të shfuqizojë, dhe as cilat ishin dërguar nga 
Satani. Si mund të kuptojnë muslimanët se kush janë vargjet e këqija satanike 
nëse ai nuk i tregon ato një për një?! Ndoshta Allahu do t’i shfuqizojë ato në librin 
e tij të qiellit (Kuran 85:22, “Në Pllakën e Ruajtur Mirë.”)! Çfarë dobie ka kjo 
ruajtje nëse mësimet e Satanit janë akoma në duart e muslimanëve? 

Si do ta dimë ne që vargu 22:52 vetë nuk është nga Satani sa kohë që Satani 
mund të hedhë vargje në gojën e Muhamedit? A nuk hedh dot ai edhe një më 
shumë? Pra, Allahu do të thoshte thjesht, ‘Mos u shqetëso për ato mësimet e 
qelbura e të gabuara që të janë dhënë deri tani. Unë do t’i fshij!’ 

6. Së fundmi, kur ky varg iu dha Muhamedit, ai jo vetëm i recitoi fjalët e 
Satanit, por edhe iu përul idhujve. Kjo do të thotë se Satani pati kontroll 
mbi Muhamedin fizikisht, sepse historia thotë tek Tafsir Ibn Kathir, 
Botim i 1999, Kingdom of Saudi Arabia, V.5, Faqe 442: 

 

[ ] 

Kur profeti ishte duke bërë recitimin e kapitullit të En-Nexhm (Ylli, Kuran 53) 
Satani i hodhi në gojë, “A i shihni Al-Latën dhe Al-‘Uzën dhe Menatën të 
tretën, është e detyrueshme lëvdimi i tyre dhe ndërmjetësimi i tyre duhet të 
kërkohet.” Dhe paganët thanë, “Muhamedi kurrë nuk i ka adhuruar perënditë 
tona siç po bën sot.” Dhe ai (Muhamedi) u përul dhe ata (paganët) iu 
përulën bashkë me të (idhujve, tre bijave të Allahut). 

Kjo na çon në arsye të tjera për ta refuzuar Muhamedin si një profet të Perëndisë 
sepse kjo është një kontradiktë e madhe për Kuranin në shumë mënyra, siç do ta 
shonim tek Kuran 15:42. 
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Ti Satan, nuk do të kesh pushtet mbi robërit e Mi, përveçse mbi të 
këqinjtë, që të ndjekin ty (Satan). 

 

• Kjo do të thotë që Muhamedi duhet të ketë qenë një prej të këqinjve. 

• Muhamedi nuk mund të jetë profet. 

• Ai nuk është i mbrojtur prej Allahut. 

• Mbrojtja e Allahut është e rreme dhe madje është fare e paqenë. 
Prandaj dhe asgjë nuk funksionon për Muhamedin. 

• Si mundi Satani që ta bëjë Muhamedin që të përulet? Ai ishte ai në 
kontroll të plotë të këtij njeriu? Ndoshta Muhamedi dhe Satani janë një? 
Në rastin më të mirë Muhamedi duhet të jetë i pushtuar nga Satani, 
prandaj dhe nuk është i përshtatshëm që të jetë profet në asnjë mënyrë. 

 

Muhamedi i pushtuar nga djajtë 
 

Disa mund të thonë se po përpiqem që të shtyj drejt atij përfundimi, por fakti 
është se kjo është çfarë muslimanët besojnë (Sahih Buhari, libri 53, Hadith 400). 

[ ] 
 

Tregon Aishja: “Profetit i kishin bërë magji sa që filloi të fantazonte se kishte 
bërë diçka, që në fakt, nuk e kishte bërë kurrë.” 

Muhamedi, siç thuhet nga muslimanët dhe gruaja e vet, ishte i pushtuar. Por kjo 
është kundër asaj që Kuran 15:42 thotë dhe premton: 

Ti Satan, nuk do të kesh pushtet mbi robërit e Mi, përveçse mbi të këqinjtë, 
që të ndjekin ty (Satan). 

Muhamedi ishte i keq edhe njëherë, pasi përndryshe si mundej Satani të hidhte 
magjitë e tij mbi të, siç e shohim nga Buhari, libri 71, Hadith 658, Buhari, libri 73, 
Hadith 89, Buhari, libri 7, V.71, Hadith 661: 

Tregohet nga Aishja: Magjia u aktivizua mbi të Dërguarin e Allahut 
(Muhamedin) saqë ai filloi të imagjinonte se kishte bërë diçka që në fakt nuk 
e kishte bërë. 

 

Do të shikoni se sa qesharake është kjo histori dhe se si jeta e Muhamedit ishte 
plot me historira e përralla. Si gjithmonë, hebrejtë e kishin fajin ose një çifut e 
kishte bërë. Shikoni se si ky hebre, siç pohon Muhamedi, mundi që ta 
kontrollonte Muhamedin ‘me anë të një krehëri dhe qimeve të mbetura në të dhe 
polenit të një peme palmë hurmash arabie.’ Sa i vogël është truri i një njeriu për 
të besuar një histori tillë. Ne duhet të pyesim se pse Muhamedi është duke i 
shpikur këto gjëra. 
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• Së pari, për të shfajësuar veten për sjelljen e tij të çuditshme. 

• Gënjeshtrat që gjithmonë i shpikte dhe pohonte tani që kishte qenë nën 
ndikimin e magjisë së zezë (siç e quajnë muslimanët, por për mua, ai 
ishte i pushtuar). Në këtë mënyrë askush nuk do ta gjykonte për sjelljen 
e tij të ndyrë. 

• Një nga gënjeshtrat e Muhamedit ishte ky hadith (Sahih Muslim Libri 23, 
Hadith 5081): 

Amir bin Sa’d bin Abu Wa’qas tregon se i Dërguari i Allahut tha: “Ai që 
ha shtatë fruta hurma arabie në mëngjes, helmi dhe magjia nuk do ta 
dëmtojnë dot deri në fund të ditës.” 

Ai ishte duke i mësuar atyre gënjeshtra, infektuar nga magjia, dhe vetë në fund 
vdiq nga helmimi! Më vonë do të flasim edhe për vdekjen e tij. 

Për të kuptuar më shumë se sa keqas ishte i pushtuar Muhamedi, mund të 
shohim fjalinë hyrëse të Sahih Buhari, Libri 73, Hadith 89: 

Tregon Aishja (gruaja e mitur e Muhamedit): “Profeti vazhdoi për kaq e aq 
kohë duke imagjinuar se kishte fjetur (patur marrëdhënie seksuale) me gratë 
e tij, por në fakt nuk kishte bërë gjë!” 

Nuk ka rëndësi se sa shumë përpiqen muslimanët që të mbulojnë këtë njeri dhe 
marrëzinë e tij. Prapë, asgjë nuk mund ta shpjegojë se sa rëndshën ishte ai duke 
jetuar në iluzione dhe deluzione, deri në atë pikë saqë të mos dinte nëse ishte 
apo jo duke bërë madje seks me gratë e tij, apo ishte vetëm duke fantazuar. 
Mbas gjithë kësaj, ka disa pyetje të rëndësishme që kemi nevojë të bëjmë: 

• Si mund t’i zemë besë Muhamedit kur thotë se pa një engjëll, dhe që e 
kishte emrin Xhebrail (Gabriel), kur sapo kemi parë provat se ai po 
jetonte në deluzion? Kush e di? Ndoshta historia e engjëllit ishte një prej 
trilleve të tij. 

• Pse Allahu nuk qe në gjendje ta mbronte atë nga Satani kur Kurani 
thotë se Allahu e mbrojti Merjemen (Marien) dhe birin e saj nga Satani? 
Kuran 3:36. 

 

“Unë ia vura emrin Merjeme (Marie) dhe i kam lënë atë me pasardhësit e 
saj nën mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar” 

• A do të thotë kjo se ‘Isa (emri i shtrembëruar i Jezusit) ishte më i dashur 
se sa Muhamedi? A nuk ishte ky i fundit ai që Allahu kishte premtuar që 
ta mbronte? Vargu thotë që Allahu do t’i mbrojë muslimanët e mirë. Për 
t’iu përgjigjur kësaj, ne mund të themi që: 

 Ose Kurani është një libër rrenash, Allahu bëri një profet të rremë, 
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dhe ai vetë është vetëm një emër i rremë i shpikur nga Muhamedi 
dhe banda e tij (Waraqa ibn Neofal dhe murgu Buhira). 

 Ose Muhamedi nuk është musliman, dhe ai varg është për një 
musliman të vërtetë. Në cilindo rast, Islami del një fe e rreme e 
shpikur nga njeriu, për njeriun. 

 

Vrasja e një djali të pafajshëm, si dhe pse 

Musai takohet me profet Hidrin (El-Khidr), Kuran 18:65 

 عبد ا  من  عبادنا آ تنیاه  رحمة من  عند نا وعلمناه من  لدنا علما
فوجدا   

Ai takoi një prej robërve tanë, të cilit i patëm dhuruar mëshirë prej njohurisë 
tonë dhe i dhamë shumë prej kësaj dije nga ana jonë (Allahut). 

Nga ky varg kuptojmë që ky profet, Hidri, ishte një profet i zotit të cilit Allahu i dha 
mëshirë dhe aq shumë dije saqë edhe vetë Musai (Moisiu) pyeste atë, siç 
shikojmë në vargun pasues (Kuran 18:66), dhe ishte nxënës i tij: 
 

 لھ موسى ھل أتبعك على أن  تعلمن  مما علمت رشدا 
قال   

Musai i tha atij, “A mund të të ndjek ty, që të më mësosh edhe mua diçka 
prej dijes dhe urtësisë që të është dhënë ty?” 

 

Siç e shohim këtu, ky Hidri ishte goxha i madh si profet. Ju lutem mbani mend 
për më vonë, që vargu 18:65 thotë që Allahu i kishte dhënë atij mëshirë dhe dije. 
Pra, ky profet ka një dituri dhe hir të veçantë. 

Në këtë histori mësojmë që ndërsa ata vazhdojnë në rrugën e tyre, ai (Hidri) pa 
një djalosh, të cilin ai e vret! Kështu Musai e pyeti se si mundi ai të vriste një 
djalosh të pafajshëm. Hidri i thotë, “A nuk të thashë se ti nuk mund të durosh me 
mua?” Historia fillon tek Kuran 18:74. 

 حتى إذا  لقیا غالما فقتلھ قال  أقتلت نفسا ز كیة بغیر  نفس  لقد جئت شیئا نكرا 
فانطلقا  

Dhe që të dy vazhduan të ecin, derisa takuan një djalosh, të cilin ai (Hidri) e 
vrau. Tha (Musai): “Përse vrave një njeri të pafajshëm që nuk ka vrarë 
askënd?! Vërtet që ke bërë një punë të ligë”! 

 

Historia vazhdon deri nte vargu 18:80 ku Hidri thotë: 
 

 الغالم فكان  أبوا ه  مؤمینن فخشینا أن  یر ھقھما ط غیانا وكفرا 
و أما  

Sa për djaloshin, prindërit e tij ishin besimtarë dhe “Ne e kishim frikë se kur 
të rritej, ai do të bëhej i padrejtë dhe femohues.”15 

 
 



15 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 18:80 - Sa për djaloshin, prindërit e tij ishin 
besimtarë. Ne e dinim se (dashuria për të) do t’i çonte ata në të keqe dhe mohim 
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Tek Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6434, gjejmë një interpretim të kësaj historie: 

Profeti i Allahut tha: “Djaloshi që profeti Hidri (El Khidr) e vrau ishte një i pafe 
nga vetë natyra e tij, dhe nëse nuk do të therej, ai do të përfshinte dhe 
prindërit e tij në mosbindje dhe mosbesim. 

Tani le të studiojmë këtë histori dhe të gërmojmë pak e të gjejmë çfarë nuk 
shkon në të: 

• Djaloshi ishte një musliman që nuk kishte bërë ndonjë gjë të keqe. Të 
dy profetët e Islamit bien dakord në këtë që djali ishte i pafajshëm! 

• Si mund të gjykosh dikë për një krim që ai nuk e ka bërë akoma? Ai 
ishte vetëm një fëmijë që as nuk e dinte se ç’kishte bërë, pale të dinte 
se ç’do bënte? Akoma në fakt nuk kishte bërë asnjë gjë! 

•     Vargu 80 na thotë se Hidri kishte frikë se djali do të bëhej i padrejtë. 

•     Ai as nuk është i sigurtë nëse ky djalë do ta braktiste Islamin apo jo. 

• Pyetja më e rëndësishme është që, nëse Allahu na tregon një histori të 
vërtetë, pse ka me miliona fëmijë që rriten dhe bëhen ateistë, dhe 
shumë prej tyre i poshtërojnë prindërit e tyre, por Allahu nuk u shkakton 
vdekjen në fëmijëri? Vetëm ky djalosh pikërisht! 

• Mënyra se si profeti i islamit, Hidri, e vret djaloshin është tepër 
makabre. 

•     Nga interpretimi i tafsir Al Xhelalejn i vargut 18:74, shohim këtë ekstrakt: 

[ ] 

Ai shkoi dhe e pa djaloshin, e theri me një thikë, ia preu kokën dhe filloi 
ta përplaste atë mbas murit! 

• Pse duhet dikush ta vrasë dikë në këtë mënyrë? Veçanërisht trajtimi i 
trupit të tij mbas vrasjes. Mbani mend që nuk jemi duke folur për një të 
moshës madhore që kishte bërë ndonjë krim. Nëse do ishte kështu, 
mund të thoshim që profeti (Hidri) ishte duke marrë hak! Por, ky ishte 
veçse një djalosh që po vritej në mënyrë brutale! Çfarë kuptimi kishte 
prerja e kokës dhe përplasja e saj mbas murit? 

• Në fund, mund të themi se kjo është një histori e sajuar që na tregon 
fytyrën e shëmtuar të islamit. Të vrasësh dikë pa bërë kurrgjë, vetëm 
sepse ke frikë se ai mund të bëjë diçka në të ardhmen. Nëse kjo histori 
do të ishte e vërtetë, i gjithë njerëzimi duhet të vritej sepse të gjithë ne 
jemi fajtorë për mëkat. Por kjo histori ka vulën e çmendurisë së 
Muhamedit. 
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Allahu çon në humbje atë që ai do, dhe udhëzon në rrugë 
të drejtë atë që ai do 
 

Për një nga qëndrimet e Allahut mbi udhëzimin le të kthehemi tek Kuran 4:88 
 

 لكم في المنافقین فئیتن وا5 أركسھم  بما كسبوا أتر یدو ن أ ن  تھدوا  من  أضل ا5 و من 
یضلل  ا5 فلن  تجد لھ سبیال فما  

Përse jeni ndarë në dy grupe për çështjen e hipokritëve (munafikëve)? 
Allahu i ka dënuar ata për shkak të veprave të duarve të tyre. A mos 
dëshironi t’i udhëzoni në rrugë të drejtë ata që Allahu i ka çorientuar në 
humbje? Për atë që Allahu e çorienton, nuk ka udhëzim dhe ti nuk do t’u 
udhëzosh dot në rrugë të drejtë. 

 

Ne kuptojmë diçka më shumë prej Kuran 6:39 
 

 كذبوا  بآیاتنا صم  وبكم في الظلمات  من یشإ ا5 یضللھ ومن  یشأ یجعلھ على
صراط  مستقیم  والذین   

Ata që akuzojnë Kuranin për gënjeshtra janë shurdhë e memecë, në 
errësirë, dhe që Allahu do t’i shpierë në humbje, asnjë udhëzim për ta për 
rrugën e drejtë.16 

 

Kuran 6:125 lexon: 
 

 یر د  ا5 أن  یھد یھ یشر ح صدره لإلسالم ومن یرد  أ ن  یضلھ یجعل صدره ضیقا حرجا
كأنما یصعد في السماء  كذ لك  یجعل ا5 الر جس على الذ ین  ال یؤ منو ن فمن   

Ai të cilit Allahu ia ka caktuar fatin, udhëzohet në Islam, ai hap gjoksin e tij 
ndaj Islamit, ndërsa atij që dëshiron ta shpjerë në humbje, Ai ia ngushton 
gjoksin si të jetë duke u ngjitur drejt qiellit. Dhe ai ve akoma më shumë 
mëkat në ta (Allahu do të shkaktojë më shumë mëkat në ta).17 

 

1. Në Islam ai që shpie në mëkat është Allahu, siç e shikoni, jo Satani! 

2. Nëse Allahu e bën këtë, çfarë pune bën Satani? 

3.     Nëse ky varg qartësisht thotë se Muhamedi nuk ka të drejtën që t’i 
udhëzojë ata as nuk lejohet, atëherë pse Muhamedi quhet i Dërguari i 

 
 
16 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 6:39 - Ata që i mohojnë shpalljet Tona janë 
shurdhë e memecë, janë në errësirë. Allahu shpie në humbje kë të dojë dhe 
udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë. 
 

17 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 6:125 - Allahu ia hap zemrën për (të pranuar) 
Islamin atij që dëshiron ta udhëzojë, ndërsa atij që dëshiron ta lërë në humbje, 
(ia mbyll zemrën e) ia shtrëngon gjoksin si të jetë duke u ngjitur në qiell. Kështu, 
Allahu, i ndëshkon ata që nuk besojnë. 
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Perëndisë? Po ai çfarë roli ka e përse është dërguar? 

4. Pse Allahu është i zemëruar me të për shkak se po përpiqet që t’i 
udhëzojë këta njerëz? 

 

Kuran 7:178 na thotë: 
 

من  یھد ا5 فھو  المھتد ي ومن  یضلل فأولئك ھم الخاسر ون   

Ai të cilin Allahu e udhëzon, është i udhëzuar, ndërsa ata të ciliët Allahu i 
shpie në humbje, janë humbës. 

1. Shikoni këtë perëndi! Si mundet Allahu të udhëzojë dhe pastaj të 
shpjerë në humbje, e madje dhe t’i ndëshkojë ata për shkak se janë në 
rrugë të gabuar? 

 

2. Islami është punë fati. Nëse ke fat, do të jesh një prej atyre që Allahu 
çuditërisht ka zgjedhur, dhe nëse nuk je me fat, do të jesh një prej atyre 
që Allahu e refuzon! Dhe ti as nuk e ke idenë se çfarë faji ke! 

 

Allahu çon në humbje të krishterët dhe hebrejtë 

Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm për atë që muslimanët vazhdimisht thonë, se 
Jezusi KURRË nuk është kryqëzuar. Kryqëzimi i Krishtit është pjesë shumë e 
rëndësishme e besimit tonë si të krishterë. Nëse nuk e beson atë, nuk je i 
krishterë. 
 

Por historia e kryqëzimin në Kuran është disi e çuditshme dhe nuk ka kuptim. Le 
ta shikojmë llogjikën e Allahut dhe punën e Muhamedit, për sa i përket kryqëzimit 
të Jezusit, duke lexuar Kuran 4:157 
 

 إ نا قتلنا المسیح عیسى ابن  مریم رسول ا5 و ما قتلو ه و ما صلبو ه ولكن  شبھ لھم
 اختلفوا  فیھ لفي شك  منھ ما لھم  بھ من  علم  إال اتباع الظ ن  و ما قتلو ه یقینا وقولھم
و إن  الذ ین   

Dhe ata që thanë: “Ne e vramë Isain, të birin e Merjemes (Maries), të 
dërguarin e Allahut”. Por, ata nuk e vranë, as e kryqëzuan, por ashtu u bë 
që t’u dukej atyre, sikur u vra dhe janë në dyshim për këtë, por ata besojnë 
në çfarë hamendësojnë, pa qenë të sigurtë për këtë.18 

 

Libri i Xhami’ Al Bajan fe Tafsir Al Kuran, Viti Islamik 310, 

[ ] 
 
 
18 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 4:157 - Dhe për fjalët e tyre: “Ne e vramë 
Mesihun – Isain, të birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut”. Por, ata as e 
vranë, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për 
çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kurrgjë 
për të, por vetëm kanë hamendësuar. 
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Nga Ibn Ishaq, ai tha: Kur Isai i zbuloi atij nga Allahu që, “Unë do të të ngre 
ty lart, o ‘Isa.” Atëherë Jezusi i tha apostujve të tij, “Kush prej jush do të 
marrë vendin tim për t’u vrarë, dhe ai do të jetë shoku im për të vajtur në 
parajsë dhe Allahu do të vendosë imazhin dhe pamjen time mbi të, që ai të 
duket si unë dhe ata do të vrasin atë në vendin tim!” Një nga apostujt, që e 
kishte emrin Sarjes! Ai tha Jezusit, “Unë, Frymë e Allahut!” 

Atëherë Jezusi i tha atij, “Atëherë ulu në karrigen time.” Dhe ai u ul në të. 
Dhe atëherë Allahu e ngriti Jezusin në qiell pranë vetes. Judejtë hynë në 
shtëpi, dhe e morën Sarjesin dhe e kryqëzuan atë, sepse ai ishte që dukej si 
Jezusi mbasi Allahu e bëri atë të dukej si Jezusi. Kur hynë në shtëpi ata 
numëruan që ishin 12 vetë dhe njëri mungonte nga numri i plotë (13). Sepse 
Jezusin, Allahu e ngriti lart. Për shkak se nuk e dinin se ç’pamje kishte 
Jezusi, (Judejtë nuk e dinin pamjen e Jezusit!??) ata i ofruan Judos Zakria 
Juta tridhjetë monedha argjendi që ai t’i çonte te Jezusi. Ai u tha atyre, “Kur 
të hyj, do shkoj ta puth dhe ju do të dini se cili prej tyre është Jezusi.” Kështu 
kur ata hynë në shtëpi, Jezusi ishte ngritur lart, por ai pa Sarjesin që ishte 
pamjen e Jezusit, kështu që e puthi atë, ua tregoi atyre, dhe ata kryqëzuan 
atë. 

 

Ndërsa e shqyrtojmë këtë histori, asgjë në të nuk ka kuptim: 

1. Allahu po i kërkon Jezusit që t’i urdhërojë njerëzit e tij të gënjejnë në 
mënyrë që ai t’ia mbathi! 

2. Allahu nuk i udhëzon hebrejtë dhe të krishterët. Historia e të 
dymbëdhjetëve që ishin apo nuk ishin aty nuk më bën të kuptoj se pse 
Allahu më bën të shoh Jezusin në kryq në vend të atij njeriut tjetër 
Sarjes, që ngjan krejt si ai. Nëse 100,000 veta të më thonin se nuk ishte 
ai i vërteti, unë nuk do t’i pranoja historitë e tyre nëse po e shikoja me 
sytë e mi atë të varur në kryq! Gjithashtu, si mund ta bësh nënën e tij, 
Marien, që të pranojë se nuk ishte ai vetë aty në kryq, kur ai person 
kishte të njejtën pamje, të njejtin zë (si njëfarë kloni)? 

3. Pse asnjë prej dishepujve të Jezusit nuk e përsëriti historinë, apo sikur 
vetëm një fjalë në lidhje me personin që tjetër që paska qenë një klon i 
Jezusit? 

4. Çfarë kuptimi ka të shpëtohet Jezusi dhe pastaj të lihet ai personi tjetër, 
një burrë i mirë, që të vdesë në kryq për mua? Ky është një akt 
burracakërie i ‘Isa muslimanit, t’ia mbathte dhe t’i kërkonte dikujt tjetër 
që të vdiste për të. Kjo nuk është mënyra se si veprojnë heronjtë. 
Heronjtë e vërtetë vdesin për të tjerët, nuk u kërkojnë të tjerëve të 
vdesin për ta. 

5. A nuk e dinte Allahu, nëse është perëndi i vërtetë, që ky klonim do të 
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shkaktonte mashtrimin më të madh në historinë e njerëzimit për me 
shumë se tre miljardë njerëz që e kanë pranuar Krishtin sot? 

6. Kjo e bën Allahun mashtruesin më të madh në të gjithë historinë e 
njerëzimit. 

7. Kjo do të thotë që Allahu është Satani. Vetëm Satani mashtron. 
 

8. Historia e Kuranit provon se ajo që Bibla është duke raportuar, pra që 
Jezusi u kryqëzua, është një histori e vërtetë. Bibla raporton atë që 
dëshmitarët okularë panë, dhe do të ishte një mashtrim i madh nëse 
ata do të raportonin diçka ndryshe nga çfarë panë me vetë sytë e 
tyre. 

 

9. Pyetja që vjen më pas është shumë e rëndësishme. Çfarë kuptimi ka 
klonimi kur Allahu e ka ngritur tashmë Jezusin lart përpara se ata ta 
vrisnin atë? Nëse Allahu e kishte marrë Jezusin në qiell për ta shpëtuar, 
pse nuk mundej ai që të shpëtonte edhe të gjithë apostujt e Jezusit, apo 
Allahut i kishin mbaruar mjetet dhe hilet? Po sikur t’i kishte bërë që të 
dymbëdhjetë apostujt që të dukeshin si Jezusi? Po sikur ta bënte të 
gjithë botën të dukej si Jezusi? Atëherë nuk do kishin fare mundësi ta 
gjenin se kush dhe ku ishte ai! 

10. Kjo është historia më idiote e dëgjuar ndonjëherë. Në të njejtën kohë 
ajo tregon mentalitetin e Muhamedit, i cili e krijoi këtë histori të trilluar, 
duke treguar se mashtrimi apo hilet janë të pranueshme në fenë e tij, 
meqë Allahu apo muslimanët janë duke i përdorur këto. 

Tani që provuam që Allahu gënjen, ia vlen të kujtojmë atë që Krishti tha tek Gjoni 
8:44. 

Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj; ai 
ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk 
ka të vërtetë. Kur thotë të rrema, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar 
dhe ati i rrenës. 

Mendoj, mbasi lexoj këtë varg, nuk ka më nevojë për asnjë koment të mëtejshëm 
mbi këtë temë. Krishti vetë e ka dhënë përgjigjen aty. 
 

Kthimi i Mesias 
 

Meqenëse tashmë ju kam treguar se si Jezusi (‘Isa) sipas Islamit është tani në 
qiell, dhe është tashmë i gjallë, që prej 2000 vjetësh më parë e deri tani, historia 
nuk ka mbaruar akoma. Tek Sahih Buhari Libri 34, Hadith 425 lexojmë: 

I Dërguari i Allahut tha: “Betohem për atë në duart e të cilit është jeta ime, 
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Biri i Marisë së shpejti do të vijë mes jush si një i drejtë dhe sundimtar-
gjykatës. Ai do të thyejë kryqin, therë derrin, dhe shfuqizojë xhizenë (taksën 
që të krishterët duhet të paguajnë që të mos vriten) dhe pasuria do të 
rrjedhë në atë masë që askush nuk do të hezitojë ta marrë.” 

1. Këtu shohim një imazh të ri të Krishtit në Islam. Mbani mend që 
Muhamedi është më i madhi ndër profetët e Allahut, por ka vdekur! 
Jezusi është një profet, por libri i tij është i korruptuar! Ai nuk arriti të 
bënte as edhe një person në këtë botë sot që ta ndjekë! Ai është 
personi që ia mbathi për të shpëtuar jetën e vet, dhe i kërkoi dikujt tjetër 
që të vdesë në vend të tij, dhe mbas gjithë këtyre gjërave të këqija që 
Kurani flet për të, ai prapë është shpëtimtari i botës! 

2. Ai do të kthehet për të qenë ai që do të sundojë botën! Siç e shihni, 
Muhamedi tha që “i drejti dhe sundimtari” i tyre do të jetë për të gjithë 
botën. 

3. Atëherë ne duhet të bëjmë pyetjen se pse Mesia nuk ishte Muhamedi. 

4. Edhe nëpër të gjithë filmat, të tjerët vdesin të gjithë përveç heroit. Ai 
është ai që në fund i shpëton të mirët dhe sjell fitoren. Sipas hadithit sa 
më sipër, ai që sjell fitore është Jezus Krishti, jo Muhamedi, i vdekuri! 

5. Kjo do të thotë që ne, të krishterët, jemi duke bërë gjënë e duhur dhe 
më llogjiken. Nëse dikush do të të thoshte, “Ne kemi dy njerëz nga të 
cilët duhet të zgjedhim kë të ndjekim. Njëri ka vdekur tashmë dhe tjetri 
është i gjallë.” Kujt do t’i shkonit pas? 

 

6. Nëse Jezusi do të jetë ai “i drejti dhe sundimtari-gjykatës”, a nuk e bën 
kjo Jezusin Zot? Asnjë njeri nuk është i mirë, përveç Perëndisë, si 
thuhet te Kuran 6:57 

 

 إني على بنیة من ربي وكذبتم  بھ ما عند ي ما تستعجلو ن بھ إن  الحكم  إال 5
یقص الحق وھو خیر الفاصلین قل  

Sa për mua, unë kam njohuri nga Zoti Im, por ju e refuzoni atë që unë 
kam. Ajo që ju kërkoni me nxitim, nuk është në pushtetin tim. Urdhëri 
është vetëm në dorën e Allahut. Ai gjykon me anë të së Vërtetës dhe Ai 
është më i miri i Gjykatësve”.19 

7.     Siç e shikojmë, më i miri i Gjykatësve është Allahu, sepse Ai është i 
vetmi që ka të vërtetën. Që ka të vërtetën do të thotë se ai njeh atë që 

 
 
19 Përkthimi zyrtar (Prof. Hasan I. Nahi), 6:57 - Thuaj: “Unë kam provë të qartë 
nga Zoti Im, por ju e përgënjeshtroni atë. Ajo që ju kërkoni me nxitim, nuk është 
në pushtetin tim. Vendimi i takon vetëm Allahut. Ai e shpall të vërtetën dhe Ai 
është Gjykatësi më i mirë”. 
 

87 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

është e padukshme. Për të qenë një gjykatës i përsosur, duhet të 
njohësh mëkatin e secilit, gënjeshtrat dhe të vërtetat! Kjo e bën Jezusin 
që të jetë ai person që njeh të padukshmen dhe të panjohurën si tek 
Kuran 3:49 

 

 إلى بني إسر ا ئیل  أني قد جئتكم بآیة من  ربكم أني أخلق لكم من الط ین  كھیئة
 فیھ فیكون  ط یر ا بإذ ن  ا5 وأ برئ  األكمھ واألبر ص  وأ حیي الموتى بإذ ن  ورسو ال
 تأكلو ن وما تد خر ون  في بیوتكم إن  في ذلك  آلیة لكم إن  كتنم  مؤ منین الط یر  فأنفخ
ا5 وأ نبئكم  بما  

Dhe një profet nga bijtë e Israelit, “Unë erdha me një shenjë nga Perëndia 
juaj. Unë krijoj figurën e një zogu. Unë fryj mbi të dhe ai bëhet i gjallë, me 
lejen e Allahut. Dhe i bëj memecët të flasin dhe shëroj atë që janë lindur të 
verbër, dhe lebrozët, dhe unë ngjall të vdekurit, dhe ju shpall juve çfarë hani 
dhe çfarë ruani në shtëpitë tuaja. Sigurisht të gjitha këto janë shenjë bërë 
për ju. Pra besoni.” 

8. Siç e shikoni, Jezusi e di edhe çfarë hamë dhe çfarë fshehim në 
shtëpitë tona. Kjo do të thotë që: 

 Jezusi është i drejtë dhe sundimtar 

 I kudondodhur (omniprezent) 

 Me çdo njeri në këtë tokë 

 Asgjë nuk mund t’i fshihet Atij, Nuk ka rëndësi sado të përpiqemi. 

 Ai ka aftësi të krijojë jetë. 

 Ktheu shikimin (rikrijoi sytë) atij që kishte lindur i verbër. 

 Tani pjesa më qesharake është që Jezusi në Kuran i bëri të gjitha 
këto që të na bëjë të besojmë në Allahun! Por këto gjëra na bëjnë ne 
që të besojmë në të në fakt. 

 

Ja përsëri, Allahu del prapë budalla duke i dhënë një njeriu atë që ai nuk duhet t’i 
kishte dhënë, sepse vetëm Perëndia mund t’i bëjë këto gjëra siç dokumentohet 
tek Kuran 22:6 
 

ذلك  بأن  ا5 ھو الحق و أ نھ یحیي الموتى وأنھ على كل شيء قدیر  

Kjo ndodh (që ta dini) se Allahu është e Vërteta, se Ai i ringjall të vdekurit, se 
Ai është i Fuqishëm për çdo gjë. 

Allahu i dikton Muhamedit se çfarë duhet të thotë për veten e vet si njeri, tek 
Kuran 7:188 

Thuaj: “Unë nuk mund t’i sjell vetes as dobi, as dëm, përveçse aq sa Allahu 
vendosi për mua. Sikur ta njihja të padukshmen, do t’i merrja shumë prej të 
mirave për vete dhe nuk do të më prekte asnjë e keqe, por unë jam vetëm 
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lajmëtar për të treguar dhe paralajmëruar”.20 

1. Këtu Muhamedi po na jep imazhin e vërtetë të vetes së vet. Shikoni! Ai 
po thotë, “Nëse do ta njihja të padukshmen do ta ruaja për përfitimin 
tim!” Ai nuk thotë që, “Do t’ju ndihmoja juve me të.” Gjëja e parë për të 
cilën mendon ai është vetja e vet. 

2. Ai po thotë qartësisht se nuk dinte asgjë për të padukshmen dhe dha 
prova për këtë. Ne duhet të bëjmë pyetjen se pse Kurani i Allahut thotë 
që Jezusi mund të na tregojë edhe se çfarë hamë e çfarë fshehim në 
shtëpitë tona, por Muhamedi nuk mundet? A ishte Muhamedi një i 
mbetur dhe Allahu nuk donte ta bënte të dukej si profet për asnjë 
sekondë? Kemi mësuar pra edhe një gjë që provon paaftësinë e 
Muhamedit dhe zotit të tij. Ai nuk kishte zgjedhje veçse ta pohonte që 
mrekullitë e Jezusit vinin nga perëndia i tij, duke ia veshur Allahut 
meritat për to. Në të njejtën kohë, Allahu nuk i jepte mbështetje 
Muhamedit me asnjë mrekulli të vetme, siç thuhet tek Kuran 17:59: 

Ne përmbahemi nga dërgimi i ndonjë mrekullie sepse brezat e mëparshëm i 
refuzuan ato si mrekulli të vërteta.21 

 

3. Allahu qartësisht thotë që ai u përmbajt që t’i jepte Muhamedit ndonjë 
mrekulli. Kjo është vetëm një justifikim i rremë për Muhamedin për 
shkak se ai nuk bëri dot ndonjë mrekulli. Përveç kësaj, kush ishin brezat 
e mëparshëm që i refuzuan mrekullitë e Jezusit apo të Moisiut? Që të 
gjithë të krishterët i besojnë ato, kështu që thjesht është justifikim i keq 
dhe i rremë. Muhamedi thjesht gënjen për t’ua hedhur atyre që 
vazhdimisht e pyesnin se pse ai nuk mundej të bënte atë që Jezusi dhe 
Moisiu ose dhe të tjerët bënë! Më vonë do të hyjmë në më shumë 
detaje mbi këtë temë. 

 Allahu donte të na e provonte që ai është Perëndia duke i dhënë 
Jezusit aftësinë për të bërë atë që vetëm Perëndia mund ta bëjë! 

 A e dinte Allahu që këto lloj mrekullish do t’i bënin të krishterët që 
të besonin në Jezusin, që ai është përmbi të gjithë njerëzimin, dhe 
që ata do ta bënin atë Perëndinë e tyre? 

 Për ta shpjeguar këtë pikë, nëse Jezusi nuk do mundej të ngjallte 
 
 
20 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahi; 7:188 - Thuaj: “Unë nuk mund t’i sjell vetes as 
dobi, as dëm, përveçse aq sa dëshiron Allahu. Sikur ta dija të padukshmen, do t’i 
shumoja të mirat dhe nuk do të më prekte asnjë e keqe. Unë jam vetëm 
paralajmërues dhe sjellës i lajmeve të mira për njerëzit që besojnë”. 
21 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahi, 17:59 - Neve nuk na pengon asgjë që të 
dërgojmë shenja, mirëpo ato i kanë përgënjeshtruar popujt e lashtë. 
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askënd prej së vdekuri, të krijonte një shpend, të shëronte lebrozët, 
të na tregonte se çfarë hamë dhe çfarë fshehim në shtëpitë tona, 
nëse Jezusi nuk do të ishte biri i një virgjëreshe, akoma gjallë edhe 
pas 2000 vjetësh, nëse ai nuk mund të prekej nga Satani, siç 
Muhamedi tha; nëse ai nuk është i shenjtë, siç thotë Kuran 19:19, 
dhe nëse ai nuk është gjykatës dhe sundimtar i botës në fund të 
kohërave, atëherë nuk do të kem asnjë arsye se pse ta bëj atë 
Perëndi! Kështu që nga logjika islamike e mrekullive, Allahu na bëri 
që të adhurojmë Jezusin, dhe ja pra, Allahu i jep Jezusit pushtet 
për të udhëzuar dhe mos udhëzuar! 

 Tani nëse shikojmë Kuran 3:49 ku Jezusi thotë, “Unë krijoj figurën 
e një zogu, fryj mbi të dhe ai bëhet i gjallë!” 

Kjo nga çon në një pyetje tjetër. Nëse është me lejen e Allahut, pse 
ky varg thotë, “Unë krijoj”? Kjo do të thoshte që “leja e Allahut” ishte 
vetëm një miratim për veprimin e tij. Ashtu si çdo gjë që ne bëjmë 
në jetë, mund të jetë edhe në kundërshtim me lejen apo miratimin e 
Allahut. Marrja e lejes për ta bërë këtë nuk do të thotë që ai fizikisht 
e bën dot nëse njeriu është i dobët. Në disa vende muslimane, ka 
gra muslimane aq të forta sa mund të rrahin dhjetë burra! Le të 
shkojmë tek Kuran 55:33. 

 

O xhinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e qiejve dhe të 
Tokës, atëherë përshkojini ato! Por nuk do të mund ta bëni këtë, përveçse 
me autorizim! 

 Siç e shikoni, Allahu është duke na sfiduar që të lemë zonën e tokës pa 
leje. A dolën rusët dhe amerikanët jashtë zonës së Tokës? Sipas kësaj, 
kjo u bë pa lejen e Allahut. Siç është e vërtetë gjithashtu për Zotin tonë 
Jezus kur ai u kthye në Qiell! 

Ku dua të dal? Muslimanët mund të përpiqen që ta përdorin atë fjalë për 
të shpjeguar se pse Jezusi e kishte atë aftësi. Si shembull, ata mund t’ju 
thonë, “Në kohën e Jezusit, mjeksia ishte shumë e avancuar! Kjo ishte 
arsyeja se pse mrekullitë e Jezusit kishin të bënin me shërime! 

 Të gjithë e dimë që ajo që Jezusi bëri ndodhi 600 vjet para Muhamedit. 
Shkenca është më e përparuar tani dhe nuk ka shkuar mbrapsht. 

 Sot edhe 2000 vjet pas Krishtit, a mundet njohuria mjeksore e njerëzimit 
e mbledhur bashkë të bëjë sikur një nga mrekullitë që Jezusi bëri? 

 Mbani mend, Jezusi kurrë nuk u dha njerëzve ilaçe, ai dha urdhër! 
Ndryshimi është tepër i madh! 

 
 

Që të nxjerrim një zë profetik, e 
ekzagjerojmë me gënjeshtra! 
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Le të shkojmë tek Kuran kapitulli 97:3 
 

لیلة القدر خیر من  ألف شھر  

Është nata e fuqisë që është më e mirë se një mijë muaj.22 

Le ta studiojmë këtë varg së bashku me kujdes. Kjo duhet të jetë nata kur Allahu 
dërgoi poshtë vargun e parë të Kuranit. Le të bëjmë disa pyetje për sa i përket 
natë së fuqisë: 

1. Pse është kjo natë, ose më specifikisht lutja në këtë natë, më e mirë se 
njëmijë muaj? 

Nëse flisni arabisht, do të shihni që Muhamedi është duke u përpjekur që t’i 
përshtasë fjalët që të rimojnë. Le t’i hedhim një sy. Katër frazat në këtë varg 
mbarojnë me këto fjalë [ ] (kader, shaher, amr, faxher). Kurani i Muhamedit 
realisht nuk do t’ia dijë për kuptimin. Ai vetëm përpiqet që të rimojë repin (rap) që 
është duke krijuar. Kjo është e qartë për të gjithë dhe nuk ka asnjë kuptim sido 
që të përpiqesh. 

Një natë lutjeje = 1,000 muaj = 83 vite dhe 33 ditët e lutjes në netët e tjera! 

2. A është kjo e drejtë? Unë që lutem një natë është më mirë se dikush tjetër 
që lutet për 83 vite? Le të shohim Tafsirin (interpretimin) Xhelalejn, V1, Faqe 
815, viti (islamik) 864, për Kuran 97:3: 

 

[ ] 

Veprat e kësaj nate dhe punët e mira të kryera në këtë natë janë më mirë se 
njëmijë net krahasuar me netët e tjera. 

Kuran 2:82 
 

 آمنو ا  وعملو ا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم  فیھا خالدون 
و الذ ین   

Kurse ata që besuan dhe bënë të mira, do të jenë banorë të parajsës së 
Allahut me lumenj që rrjedhin nën ta.23 

 

3. Le të themi se kemi dy muslimanë. Njëri u lut një natë gjatë natës së fuqisë 
(Kadrit). A do të jetë ai më i mirë se ai që u lut 83 vite, por nuk u lut atë një 
natë? A do të arrijnë ata në të njëjtën parajsë? Nëse ata kanë të njejtin 
shpërblim, pse është kjo natë (nata e fuqisë) më e mirë? A do të marrë ai 
1000 herë më shumë shpërblim? 

Nëse shpërblimi është i njejtë, kjo do të thotë që kemi të bëjmë me poezi 
 
22 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahi; 97:3 - Nata e Kadrit është më e mirë se 
njëmijë muaj. 
23 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahi, 2:82 - Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të 
mira, do të jenë banorë të Xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. 
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rep. Nuk ka kuptim dhe janë veçse fjalë në erë. Siç kemi parë, Allahu është 
drejtësi dhe ai nuk do ta shpërblejë dikë për një natë lutje njëlloj, ose më 
mirë siç thotë dhe vargu, sesa dikush që është lutur për 83 vite. Kjo do të 
ishte një lloj çmendurie. Në cilindo rast, Muhamedi na provon përsëri se ai e 
krijoi Kuranin dhe e ka sajuar që të përshtatet (rimojë) si rep, por fjalët e tij 
nuk kanë ndonjë kuptim të qartë apo ndonjë vlerë reale. 

 

Allahu e ruan zbulesën 
 

Allahu tha që ai e mbroi zbulesën e tij. Le të shqyrtojmë këtë dhe të shohim nëse 
është e vërtetë. Të gjithë ne e dimë që muslimanët praktikojnë vrasjen me gurë 
si ekzekutim me vdekje për marrëdhënie seksuale të paligjshme, por ku është 
urdhëri i Allahut për këtë? Le të shohim tek Sahih Buhari, Volum 8, Libri 82, 
Hadith 816: 

Tregon Ibn ‘Abbasi: Omeri tha, “Kam frikë se më vonë shumë kohë më vonë 
prej tani, njerëzit mund të thonë, Ne ne nuk mund t’i pranojmë Vargjet e 
Raxhajemit (vrasjes me gurë) në Librin e Shenjtë, dhe prandaj, ka shumë 
mundësi që ata do të devijojnë duke e lënë përgjegjësinë për zbulesën e 
Allahut. Prandaj unë konfirmoj që dënimi i raxhajemit të praktikohet mbi atë 
që kryen marrëdhënie seksuale të paligjshme, nëse ai është tashmë i 
martuar dhe krimi provohet nga dëshmitarët ose nga shtatëzania apo 
rrëfimi.” Sufjani shtoi, “Unë e kam memorizuar këtë recitim në këtë mënyrë.” 
Umeri shtoi, “Sigurisht që i Dërguari i Allahut e ushtroi dënimin e raxhajemit, 
dhe kështu ne do ta ndjekim atë.” 

 

Çfarë kuptojmë ne nga ky hadith? Ky është një hadith shumë i saktë i aprovuar 
nga të gjithë muslimanët, pa asnjë përjashtim. Kjo do të thotë që: 

1.     Ka një varg apo kapitull që mungon në Kuran. 

2.     Muslimanët nuk mundën ta shtonin në Kuran. 

3. Çfarë muslimanët na thonë ne, që e dinë Kuranin përmendësh, është 
një pohim i rremë. Nëse ata do ta dinin edhe atë pjesë që mungon, pse 
Kalifi Uthman nuk e shtoi atë tek Kurani i tij kur e hartoi apo e mblodhi? 

Kjo na çon në një pikë tjetër. Lexojmë tek interpretimi i El Xhelalejnit, V.1, Faqe 
338: 

[ ] 
 

Ne premtojmë ta mbrojmë librin tani dhe më vonë nga çdo korruptim apo 
shtesë apo mungesë! 

 Siç e shohim, premtimi i Allahut nuk ka dalë i vërtetë dhe kjo e bën 
Kuranin një libër premtimesh të rreme dhe profecish të rreme. 
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Ku e gjejmë vargun e parë që iu zbulua Muhamedit në natën e Fuqisë (Nata e 
Kadrit)? Kurani nuk ka një radhë kronologjike. Por është i pranuar nga 
muslimanët si i tillë, Kuran 96:1 
 

Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi! 

A nuk e quan Allahu ndërrimin e vendit vargjeve një korruptim? Le ta shohim 
provën tek vargjet e Kuranit 4:46, 5:3, 41. Së pari Kuran 4:46: 

Nga hebrenjtë që i ndërruan vendin fjalëve dhe thanë se nuk iu bindën 
Perëndisë!24 

 Është e qartë që kushdo që i ndërron vendin fjalëve është duke 
korruptuar. Mos harroni që kur u bë Kurani, numërimi dhe emërtimi i 
vargjeve (ajeteve) nuk ekzistonte akoma. 

Le të shohim edhe një tjetër nga shembujt e panumërt, Kuran 5:3 
 

Është e ndaluar për ju ngrënia e coftinës, e gjakut, e mishit të derrit, e mishit 
të kafshës që është therur jo në emër të Allahut, e mishit të kafshës së 
mbytur lidhur në fyt, e mishit të kafshës që është rrahur dhe ka ngordhur, e 
mishit të kafshës që është vrarë nga rrëzimi apo nga brirët e kafshëve të 
tjera, e mishit të asaj që është kafshuar nga egërsirat - përveç atyre që i 
therni ju para se të ngordhin. Gjithashtu, është e ndaluar për ju edhe ngrënia 
e mishit të kafshëve që janë therur për nder të idhujve apo për të kërkuar 
fatin në fall. Të gjitha këto që u përmendën, janë gjynah. Sot, dëshpërohen 
ata që nuk besojnë dhe kanë humbur çdo shpresë, që t’ju largojnë prej fesë 
suaj. Mos u frikësoni prej tyre, por kini frikë prej Meje! Sot jua përsosa fenë 
tuaj, e plotësova mëshirën time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja 
juaj. Por kushdo që është i shtrënguar nga uria (dhe ha çfarë është e 
ndaluar), pa pasur qëllim të bëjë gjynah, Allahu është Falës e Mëshirëplotë. 

Shikoni këtë pjesë të vargut. “Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova mëshirën 
time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. 

Siç e shikoni, thotë. “Sot Islami u përsos ose u bë i plotë!” Por kemi një problem 
këtu. Nëse “sot Islami u përsos” si mund të thuhet kjo tek kapitulli 5:3? Kjo është 
mbas “sot”. Atëherë nuk ka më nevojë për më shumë kapituj apo vargje në 
Kuran, por siç e dimë ka edhe nja 109 kapituj të tjerë që vijnë mbas këtij! A ka 
shtuar gjë dikush apo ka zhvendosur këtë varg nga fundi i Kuranit dhe e ka sjellë 
në fillim? Për më tej, çfarë kanë të bëjnë ushqimet e ndaluara me përsosjen apo 
plotësimin në fund të fundit? Kurani është një libër bosh që ka shumë mësime të 
 
 
24 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit, 4:46 - Në mesin e hebrenjve ka nga ata që i 
nxjerrin fjalët nga konteksti i tyre dhe i thonë Profetit: “Dëgjuam, por nuk të 
bindemi”! 
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mangëta. Nëse do të bënim një shqyrtim të të gjithë Kuranit, 90% e asaj që 
muslimanët praktikojnë as nuk gjendet në të! 

Kurani madje mëson shumë gjëra që muslimanët nuk i praktikojnë më, si puna e 
vargut 11:114 ku Kurani i urdhëron ata që të luten tre herë: 

Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse 
veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. 

Kurani asnjëherë nuk e jep përkufizimin se çfarë do të thotë fjala Zeqat, që është 
ajo pjesë e parave që një musliman duhet të paguanin ose nga ajo që punonin 
ose që e kishin përfituar duke grabitur të krishterët dhe hebrejtë. 

Muhamedi nuk harroi që të tregonte se sa do të ishte pjesa e tij prej plëngut. Ai 
dhe Allahu merrnin një të pestën dhe pjesa tjetër shkonte për ata që luftonin me 
të (grabitësit). Kurani asnjëherë nuk tregon: 
 

 Si bëhet haxhillëku? 
 

 Si duhet të lutesh? 
 

 Ku mund të gjejmë në Kuran se si bëhet avdesi (larjet rituale)? 

 Si duhet agjëruar? 

 Kur duhet agjëruar? 
 

 Kur duhet përfunduar agjërimi? 
 

 E sata pjesë jepet si zeqat (para për qeverinë e Muhamedit)? 
 

Nga ana tjetër, cilat janë vargjet që janë shfuqizuar? Si do të dimë ne se cilët të 
praktikojmë dhe cilët të mos i praktikojmë kur Kurani është plot me të dy këto 
lloje vargjesh? Kjo është një nga arsyet për konfuzionin e tij. 
 

Kuran 8:41 tregon se si duhej ndarë plaçka e luftës: 

Ta dini se çfarëdo që të fitoni si plaçkë lufte (çfarë kishin grabitur kafirëve), 
një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit, dhe mbetja për të varfërit, jetimët (e 
atyre që ishin vrarë duke luftuar për Muhamedin), dhe nevojtarët. 25 

Më vonë shikojmë se muslimanët e akuzojnë Muhamedin që ka vjedhur një 
plaçkë, ca të brendshme të kuqe, siç thuhet te Kuran 3:161, 

Është e pamundur për ndonjë profet të mashtrojë (në ndarjen e plaçkës së 
luftës) dhe kushdo që bën hile do ta sjellë atë plaçkë (që ka përfituar 

 
 
25 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit, 8:41 - Ta dini se çfarëdo që të fitoni si plaçkë 
lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe farefisit të tij, jetimëve, të 
varfërve dhe udhëtarit. 
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pandershmërisht) në ditën e ringjalljes. Atëherë çdo shpirt do të shpaguhet 
me atë që ka fituar, dhe askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi. 

Tafsir Al Xhelalejn, sura Al-Imran, e përpunon këtë varg më tej, Kuran 3:161. 

Kur muslimanët filluan të ndajnë plaçkën, një veshje e brendshme prej 
kadifeje të kuqe mungonte në Ditën e Badrit, dhe disa muslimanë filluan që 
të thonë, që me shumë mundësi Profeti e ka fshehur për veten e vet. Ky ajet 
i mësipërm zbriti dhe duhet ta dini, “Është e pamundur për ndonjë profet të 
vjedhë”. 

Imagjinoni apostujt e Krishtit që ta akuzojnë atë për vjedhje rrobash! E sigurt 
që është e pamundur. Një sjellje e tillë mund të pritet nga një bandë 
kriminelësh, jo nga njerëz të perëndishëm. Por në të njejtën kohë, kjo na 
tregon kush është Muhamedi dhe kush ishin ata me të cilët ai shoqërohej! 

 

Sfida për njerëzimin dhe xhindet për të bërë një Kuran si ky 

Kuran 17:88 

Thuaj (Muhamed): “Sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhindet për të 
hartuar një Kuran të tillë, ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me 
të, madje, edhe sikur të bashkëpunonin me njëri - tjetrin.” 

 Sfida është kaq e qartë te dy palëve, xhindeve dhe njerëzve që ata nuk 
mund të bëjnë një të ngjashëm me këtë Kuran. 

 Mendoj se po të gjejmë ndonjë që mund të bëjë një Kuran të njejtë ose 
më të mirë, Allahu do e humbasë sfidën. 

Në hadithin e mëposhtëm (Libri i ‘Ot-lt’qan Fi ‘Olum Al-Quran, V.1, Faqe 137) 
nga Umar, shoku i Muhamedit, dhe një nga të katër Kalifët islamikë mbas 
Muhamedit, Umari tha: 
 

[ ] 

Tregon Anas, Umar bin Al-Hatab tha: “I plotfuqishmi im ra dakord me mua 
në tre gjëra: 

(e para), unë thashë, O i Dërguari i Allahut, sa do të doja që ti të merrje si 
vendin tënd të adhurimit vendin ku Abrahami kishte (vendin e tij të) lutjes. 
Dhe kështu erdhi frymëzimi hyjnor (faqe 137) (Kuran 2:125). Pra merrni ju 
(muslimanë) vendin e Abrahamit si një vend lutjeje. 

(e dyta), dhe unë i thashë Profetit, Profetit të Allahut, ‘Të mirët e të këqijtë i 
flasin grave të tua, prandaj urdhëroji ato që të mbulohen me vel! Kështu 
Allahu zbriti zbulesën për sa i takon mbulimit të grave (Kuran 24:31). 

(e treta), gratë e profetit u bënë bashkë kundër profetit, dhe unë u thashë, 
 

95 



CHRISTIAN PRINCE 

 

‘Ndoshta sikur Zoti i Profetit, t’ju divorconte ju (të gjitha gratë) do t’ju 
zevendësonte me gra më të mira se ju.’ Kështu vargu zbriti (Kuran 66:5) 
njëlloj siç e thashë unë.” 

 

Mund ta shikoni të njejtën histori tek Sahih Buhari (Libri 8, Hadith 395). 

• Shikojmë se sfida e Allahut është e rreme! Si mund të pyesë ai 
njerëzimin dhe xhindet të bëjnë një kuran, nëse munden, e megjithatë ai 
kopjon fjalët e Umarit! 

•     Ky hadith tregon Allahun që kopjon Umarin tre herë. Më bën të pyes se 
sa vargje ka kopjuar Allahu edhe nga të tjerët, por që ne nuk i dimë! 

• Edhe Umari tha: “Kështu vargu (Kuran 66:5) u zbulua, njëlloj siç e 
thashë unë.” 

• Është kaq e qartë që nuk ka as Allah e as zbulesë. Ka qenë Umari duke 
folur me Muhamedin si zakonisht! 

Treguam se si Umari, si “njeri”, bëri Kuran dhe madje Allahu kopjoi prej tij, por 
me xhindet ç’të bëjmë? Mbani mend që vargu ishte duke i sfiduar të dy palët, si 
xhindet ashtu edhe njerëzit së bashku. A ka ndonjë Kuran që ta kenë bërë 
xhindet? 
 

Mendoj se shumë prej nesh kanë dëgjuar për vargjet satanike, si psh nga libri i 
Selman Ruzhdiut, Vargjet Satanike. Çfarë janë këto vargjet satanike? 
 

Vargjet Satanike 
 

Këto vargje satanike përshkruhen tek Kuran 22:52 

Ne nuk kemi sjellë para teje (o Muhamed) asnjë të dërguar e asnjë profet që 
Satani të mos i hidhte fjalë në recitimin e tij. Por, Allahu shfuqizon. Çfarëdo 
që Satani ia jepte, pastaj Allahu i ndreqte shpalljet (zbulesat) e tij. Dhe 
Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë. 

 

Për të parë se çfarë është kjo histori, do të shkojmë tek interpretimi i këtij vargu 
(Kuran 22:52) nga Ibn Kathir, Botim i 1999, V.5, Faqe 441: 

[ ] 

Ibn Kathir tha: Shumë prej komentuesve përmendin këtu historinë e (Al 
Qaraniq) tre bijave të Allahut, dhe u bë e njohur deri në atë pikë që shumë 
prej muslimanëve që shkuan në Etiopi u kthyen prapë sepse menduan se 
paganët ishin konvertuar në Islam. Dhe kjo histori, nga Ibn Hatem e treguar 
nga Ibn Junis, nga Ibn Habib e treguar nga i dërguari i Allahut që kur ai 
recitoi kapitullin e En-Nexhmit në Mekë, ai, Satani, i dha këto fjalë në gojën 
e tij, “A i keni marrë parasysh tre perëndeshat (Al-Lat [Latën] dhe Al-‘Uzza 
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[Uzën]? Po Menatën, të tretën? (Kuran 53:19-20), me siguri që 
ndërmjetësimi i tyre është për të shpresuar!” Dhe atëherë profeti u përkul 
para tyre (idhujve/perëndeshave), dhe paganët u përkulën bashkë me të. 

Nuk do të futem shumë thellë në detaje me këtë histori, sepse është bërë aq e 
njohur, por do të bëj vetëm një përmbledhje të shkurtër të saj: 

1. Satani (që është një prej xhindeve) dha një pjesë të Kuranit, siç e 
shpjegon ky varg. 

2. Allahu vetë, e miratoi deri në atë pikë që ai do t’ia “merrte atë që Satani 
dha”. Kështu muslimanët nuk mund të thonë se nuk e pranojnë këtë 
histori. Nëse e thonë këtë, do të thotë që ky varg është një gënjeshtër 
dhe që Kurani nuk mund të konsiderohet një burim i vërtetë 
informacioni. 

3. Kur Muhamedi i recitoi këto vargje satanike, ai na provoi disa gjëra, të 
tilla si: 

 Kurani (vargjet) e Satanit nuk është më i dobët si cilësi se sa 
Kurani i Allahut. 

 Muhamedi nuk vuri re që ishte nga Satani, sepse ngjante njëlloj. 
 

 Arabishtja këtu është shumë e qartë në kuptim. Është si më 
poshtë. 

 Do të thotë që Satani bëri Kuran. Sipas llogjikës së Muhamedit 
ishte po aq i mirë saqë ai ua dha, edhe e shpalli si fjalët e Allahut. 
Nëse do të ishte i keq, pse e bëri Muhamedi diçka të tillë? 

 Kur Allahu na bëri sfidën se a e bënim dot një Kuran të tillë, ai tha, 
“Prodhoni dot një Kuran të tillë.” Le ta themi se unë do të jem ai që 
do ta pranoj sfidën e Allahut në bërjen e një Kurani. Mbasi e bëj atë 
Kuran, shkoj tek Muhamedi dhe e caktoj atë në rolin e gjykimit të 
atij shkrimi të bërë nga unë ose atij të bërë nga Satani. Nuk mendoj 
se muslimanët do të thonin se Muhamedi është një gjykatës i keq i 
cilësisë së Kuranit apo shkrimit që unë do të paraqes! 

 Prandaj, sa kohë që Muhamedi është i pranuar, dhe ai e ka 
konfirmuar tashmë zbulesën që i dha Satani, do të thotë që 
Gjykatësi (Muhamedi) ka thënë, “Këto janë vargje të mrekulluesh-
me!” Deri në atë pikë sa mendoi se ishin nga Perëndia! 

 Të thuash se vargu i Allahut e sfidon njerëzimin dhe xhindet nuk 
është aspak inteligjent dhe ekspozon dobësinë e bërësit të Kuranit, 
kushdo qoftë ai! 
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Mbasi kemi provuar që ‘Umari ka bërë pjesë të Kuranit dhe po ashtu dhe Satani 
ka vënë dorë, kemi një problem – që është Allahu! Tek vargu mbas atij të dhënë 
nga Satani, lexojmë këtë varg, Kuran 22:53: 
 

 ما یلقي الشیط ان  فنتة للذین  في قلو بھم  مرض والقاسیة قلو بھم  وإ ن  الظ المین  لفي
شقاق  بعید لیجعل  

Kjo ndodh që Ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit sprovë për njerëzit që i kanë 
zemrat të sëmura, dhe ata me zemra të ngurtësuara, sepse këta, të 
padrejtët, janë larg nga pranimi i së vërtetës. 

 

Ky varg i sjell muslimanëve shumë probleme: 

1. Satani nuk qenka i keq, por ai është një vegël dhe një shërbëtor i bindur 
i përdorur nga Allahu. 

2. Pse tha Allahu tek vargu 52 që ai do t’i fshijë (shkatërrojë/shfuqizojë) 
këto vargje satanike, por tani Allahu thotë se ai do t’i përdorë ato vargje 
për të “vënë në sprovë” (provokuar rebelim)? Kjo do të thotë që ai nuk 
fshiu asgjë sepse nëse Allahu do të kishte fshirë, askush nuk do të 
ndikohej prej diçkaje që nuk ekziston më, pra është shkatërruar. 

3. Si mundet që vargjet satanike të jenë një sprovë nëse Muhamedi i 
recitoi ato dhe paganët i pëlqyen? Ata ishin tashmë të humbur dhe të 
pandryshuar nga këto vargje. Prapë adhuruan perëndesha pagane! 

4. Si i ndikojnë këto vargje të padrejtët (paganët)? Nëse këto vargje janë 
në Kuran, ata që do i lexojnë dhe pranojnë ato, janë muslimanët! 

5. Pse e lejoi Allahu një falsitet të tillë që të gjejë rrugën deri në gojën e 
profetit të tij? 

 

6. Nëse Allahu njeh të ardhmen, pse e lejoi ai diçka të tillë që të ndodhë? 

7. Çfarë kuptimi ka udhëzimi, kur ai që të udhëzon pajtohet me përhapjen 
e mashtrimeve? Allahu është qartësisht duke thënë se i pëlqen kjo 
mënyrë e përhapjes së trazirës mes njerëzve për ata që ai i quan të 
padrejtë! Unë mendoja se qëllimi i dhënies së Islamit është që i padrejti 
të bëhet i drejtë! 

Do të vazhdonim tutje, por kjo histori ka edhe një problem tjetër, gjërat po qelben 
akoma më shumë, siç do të shihni. Kur dikush shpik një gënjeshtër, do t’i duhet 
të nxjerrë edhe njëmijë të tjera për të mbuluar të parën. Le të shkojmë tek Kuran 
15:42 ku Allahu po flet: 
 

 عباد ي  لیس  لك علیھم  سلطان  إال من  ا تبعك  من  الغاو ین 

إن   ( سورة  الحجر   , El-Hixhr, 42) 

Në të vërtetë, ti (Satan) nuk do të kesh pushtet mbi robërit e mi, përveçse 
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mbi të humburit, që të ndjekin ty.” 

Ky varg është duke thënë qartësisht që Satani nuk mund të kontrollojë ata që 
janë të mirë (muslimanët) dhe që ai (Satani) mund të kontrollojë dhe të mashtrojë 
vetëm ata të humburit (të pafetë). 

1. Nëse është kështu, si mundi Satani që të kontrollojë Muhamedin dhe t’i 
japë vargje satanike në gojë? Shikoni këtë pjesë shkëputur nga Sahih 
Buhari, Libri 71, Hadith 658: 

 

Aishja tha: “Ishte një burrë që quhet Labid bin Al A’sam nga fisi i Bani 
Zaraiq, që i bëri magji të dërguarit të Allahut, deri në atë pikë sa profeti 
imagjinonte se kishte bërë diçka por që në fakt nuk e kishte bërë...” 

2. Si e pati këtë mundësi Satani që ta kontrollonte Muhamedin me anë të 
asaj që muslimanët e quajnë magji e zezë, kur Satani ka fuqi vetëm mbi 
ata të këqinjtë? A ishte edhe Muhamedi ndër këta të këqinjtë? 

 

Sa i keq ishte rasti i Muhamedit? 
 

Ne do ta shohim këtë në hadithin që pason, një hadith nga Buhari, Libri 73, 
Hadith 89: 

Aishja zbuloi dhe tha, “Profeti vazhdoi për një periudhë të pacaktuar, duke 
fantazuar që kishte fjetur (patur marrëdhënie seksuale) me gratë e veta, por 
në të vërtetë nuk e kishte bërë...” 

Si i përgjigjen muslimanët kësaj? 
 

1. Muhamedi po jeton në deluzion deri në atë masë që është duke humbur 
aftësinë për të dalluar realitetin nga fantazia. Dhe nuk është as në 
gjumë! 

2. Muhamedi nuk mundej të dallonte mes realitetit dhe fantazisë, edhe kur 
vinte puna tek marrëdhëniet intime me 13 gratë e tij. Si mund t’i zemë 
besë atij nëse ka parë ose jo një engjëll të vërtetë (Gabrielin)? Ndoshta 
ishte dhe kjo një nga fantazitë e tij? Mos ishte duke e imagjinuar edhe 
këtë? 

3. Çfarë ka që nuk shkon me këtë njeri? Çdo gjë që mund të shkonte keq 
në këtë botë i ka ndodhur këtij, që nga magjia e zezë, seksi me fëmijë, 
marrja e gruas së të birit, vdekja nga helmi – lista s’ka fund! 

Me një shikim të shpejtë Islamit, ne gjejmë që muslimanët pëlqejnë të sulmojnë 
ata që janë paganë, që bëjnë idhujtari ose që praktikojnë politeizëm. Por fakti 
është që, Islami është një nga fetë që promovojne idhujtarinë dhe politeizmin. 
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Qabja në Islam: Çfarë është Qabja? 
 

Qabja ka qenë një kishë e krishterë! 

Qabja dikur ka patur një ikonë të Maries (nënës së Jezusit) gjë që 
dokumentohet nga një numër librash: 

 Akhbar Mecca nga Al-Azraqi, Botim i 2004, V1, Faqe 205. 
 

 Al Ma’gazi nga Al-Waqidy, Botim i 1989, V1, Faqe 833. 
 

[ ] 
 

“Kur profeti hyri në Qabe, gjeti shumë piktura, një prej tyre ishte e Maries 
dhe një e Abrahamit, kështu ai e vuri dorën mbi pikturën e Abrahamit dhe 
tha, fshijini të gjitha përveç kësaj (dmth të Abrahamit).” 

 

Qabja ka patur dhe një statujë të Jezusit dhe nënës së tij. 

 Akhbar Mecca nga Al-Azraqi, Botim i 2004, V1, Faqe 200. 

[ ] 

“Më është treguar nga gjyshi im, ai tha që na është treguar nga Daut Ibn 
Abd-Al-Rahman nga i biri i Gorixhit dhe Suliman bin Musa Al-Shami ‘Ala bin 
Rabah, dëgjova që ti dëshmon se Qabja ka patur statujën e Maries dhe birit 
të saj Jezusit në prehër, dhe që të dy ishin të mbuluar me ornamente 
zbukuruese? Ai tha, po, Qabja dikur kishte gjashtë shtylla dhe statujën e 
Maries dhe Jezusit në majë të saj, tha ai. A e di ti se kur është shkatërruar 
ajo? Ai tha, prej zjarrit në kohën e Ibn Al-Zubairit (luftë mes muslimanëve).” 

Në listën e mëposhtme do të shohim se si Fisi i Khozas, politeistët, i mundën të 
krishterët dhe e kthyen Qaben përsëri në një vend adhurimi pagan, dhe e bënë 
të kthehet në kohët e vjetra të adhurimit të idhujve. 

Së pari do të shohim se çfarë besojnë muslimanët për ndërtesën e Qabes. Sipas 
muslimanëve, Qabja u ndërtua së pari nga: 
 

1.     Engjëjt. 

2.     Adami. 

“Irshad Al-Aqel Al-Salem Fe Al-Qur’an Mazayia A, Beirut, 1999, V1, Faqe 160, 
 

[ ] 

[ ] 

“Qabja u ndërtua dhjetë herë, herën e parë nga engjëjt vetë dhe historitë e 
përmendura nga Imam Al-Nwawi, në librin e Tahzeb Al-Asma’ wa A Lu’gat 
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dhe përmendur gjithashtu edhe në librin e Al-Azraqit që u ndërtua përpara 
Adamit, dhe pastaj Adami ndërtoi gjithashtu.” 

3. Sethi, i biri i Adamit, sipas, 

Euon Al-Ather Fe Funun Al-Ma’gazi Wal-Shama-el Wal-Sear nga Al-Safie’e, 
V1, Faqe 77, 1977, Beirut: 

[ ] 

“Qabja para se të ndërtohej nga Sethi i biri i Adamit, ishte një çadër e bërë 
me rubinë, dhe Adami dikur gëzohej duke e vizituar, dhe në atë kohë 
gjendej në Indi.” 

1. Abrahami dhe Ishmaeli. Përshkruar nga një Hadith i gjatë, Sahih Buhari, 
Libri 55, hadith 583. 

2. Gjigandët. Fateh Al-Bari Fe Shreh Sahih Buhari, V7, Libri i Ahaditheve, 
Beirut Liban, 1953, Faqe 464. 

3. Sipas historisë së A’ah Bin Al-Sa’eb, rrënjët e tyre çojnë pas që nga fisi 
Jurhum. 

 

[ ] 

Fisi Jurhum (që u bënë të krishterë para kohës së Islamit), sipas librit të Fateh 
Al-Barit, Sahih Buhari, Beirut Liban, 1953, V6, Faqe 548, Libri i Maqeb, Buhari, 
Libri 40, Hadith 556: 

Profeti tha, ‘Allahu qoftë i mëshirshëm me të ëmën e Ishmaelit! Në qoftë se 
ajo do ta kishte lënë ujin e burimit Zam-Zam siç ishte, ose tha, ‘Nëse ajo nuk 
do të kishte përdorur atë burim,’ ai do të kishte qenë një përrua rrjedhës. Fisi 
i Jurhumit erdhën dhe e pyetën atë, ‘A mundemi të vijmë dhe të rrimë në 
banesën tënde?’ Ajo tha, ‘Po, por ju nuk keni të drejtë mbi pronësinë e ujit.’ 
Dhe ata pranuan.” 

Fisi i Khoza’as, i kishin përzënë fisin e Jurhumit nga Meka dhe e kishin 
zaptuar Qaben për më shumë se 300 vite. Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih 
Buhari, Botim 2002, Beirut Liban, 1953, V10, faqe 32: 

 

[ ] 

Fahira, e bija e Umaro Ibn Al-Hareth Bin Mu’da’d Al-Jurhum, i ati i saj ishte i 
fundit nga fiset e Jurhumit që qe një sundimtar i Qabes, dhe kishte pasur një 
luftë mes fiseve Jurhum dhe Khoza’a derisa lufta përfundoi me fitoren e fisit 
Khoza’a që i dëbuan ata të Jurhumit jashtë Mekës dhe e mbajtën Qaben për 
treqind vjet.” 

• Kusai Ibn Kilab (Kusai Biri Qenve) stërgjyshi i Muhamedit, kishte dëbuar fisin 
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Khoza’a (i pari i fisit Kurejsh) jashtë Mekës. Libri i Fateh Al-Bari Fe Shareh 
Sahih Buhari, Beirut Liban, 1953, V6, Faqe 548, Libri i Maqebit: 

[ ] 
 

“Kusai fitoi dhe mori në zotërim Qaben dhe ai mblodhi klanin e bijve të 
Faherit (fis) dhe i shtyu me forcë të largoheshin nga Meka.” 

Kusai Biri Qenve shtoi dy statuja të tjera për të adhuruar afër Qabes. Sahih 
Muslim-Beshar’h Al-Nawawi, V9, Libri i Haxhit, Beirut Liban, 2006, Faqe 
401: 

 

[ ] 

“Burri, emri i të cilit ishte ‘Isaf Bin Ba’qa’ ose Bin Umar, dhe gruaja që ishte 
Na’elah Bint Ze’eb ose Bint Sahel, që të dy ishin nga fisi i Jurhumit, këta që 
të dy bënë kurorëshkelje brenda në Qabe kështu që Allahu i ktheu që të dy 
në statuja. Ata prandaj i vunë afër Qabes, dhe u tha që i vunë në Safa & Al-
Merwa (dy vende që muslimanët duhet t’i vizitojnë në shtegtimin e haxhit – 
shih Kuran 2:158. Kështu Kusai Biri Qenve, i vuri ata që të dy afër Qabes 
dhe u ofroi kurbane (dy statujave) dhe i detyroi njerëzit që t’i adhuronin ato.” 

• Fisi i kurejshve e rindërtuan Qaben pesë vite para se Muhamedi të bëhej 
profet! Libri Titel Faid Al-Qader, Shtypur në 2000, Egjipt, V1, Faqe 639: 

[ ] 

Qabja u rindërtua kur profeti ishte tridhjetë e pesë vjeç. 

• Abdu Allah Ibn Al-Zobeir në vitin islamik 65 (684 m.K). Libri i Al-Kamel Fe Al-
Tari’kh faqe 362 nga Ibn ‘Ather. 

• Al Haxhaxh Ibn Jusef Al Thaqafi që e shkatërroi Qaben plotësisht dhe e 
rindërtoi prapë! Qabja ishte e mbuluar nga plehërat (Libri Al-Bidajas Wa Al-
Nihaja, nga Ibn Kathir, V8, Faqe 246). 

• Sulltan Murati osmanlliu, në vitin 1630 (m.K) 

Por muslimanët thonë se Qabja është shtëpia e parë e ndërtuar në botë nga 
engjëjt e Perëndisë gjë që mund të refuzohet lehtë nga vetë leximet e teksteve 
shkruar nga autorë muslimanë të tilla si Tafsir Al-Lebab nga Ibn Adel Al-Aanbali, 
V4, Faqe 225: 
 

[ ] 

Sipas Aliut, një burrë i tha atij, “A është kjo shtëpia e parë?” Ai u përgjigj, “jo, 
Ka pasur shtëpi edhe para kësaj, por kjo ishte shtëpia e parë që u bë për 
njerëzimin, dhe ka udhëzim dhe mëshirë dhe bekim. Dhe i pari që e ndërtoi 
atë ka qenë Abrahami, pastaj populli i arabëve, prej tyre fisi i Jurhumit. 
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Pastaj u shkatërrua, pastaj u ndërtua nga gjigandët, dhe këta janë mbretërit 
nga bijtë e Amiqit, birit të Shemit, birit të Noeut. Pastaj u shemb prapë dhe u 
rindërtua nga fisi i kurejshve. 

Arsyeja që ju tregoj këto se çfarë mendojnë muslimanët mbi Qaben e tyre, është 
për të patur një ide se pse ata mendojnë se është e shenjtë! 

Vini re këtu se sa kohë që ata bien dakord që Qabja është rindërtuar shumë 
herë, do të thotë që edhe është prishur disa herë gjithashtu! Në të njejtën kohë, 
Kurani pohon që Allahu gjithmonë e ka ruajtur Qaben, sipas historisë mbi këtë në 
Kuran që regjistrohet tek kapitulli i Elefantit (Kuran 105:1-5) 

1. Vallë, a nuk kanë dëgjuar ata se si i trajtoi Zoti yt njerëzit e elefantit? 

2. A nuk ua prishi atyre planin? 

3. Duke dërguar kundër atyre tufa zogjsh. 
 

4. Të cilët i gjuajtën me gurë prej baltës së pjekur? 
 

5. Dhe kështu, i bëri si gjethe jeshile që është ngrënë nga gjedhët. 

Historia është mbi një ushtri të krishterësh, që ishin dërguar nga mbreti i Etiopisë 
nën komandën e Abrahas (një sundues i krishterë i Jemenit), që donte që ta 
shkatërronte Qaben. Allahu dërgoi zogj luftëtarë për ta shkatërruar ushtrinë e tij 
që ishin të armatosur dhe me qindra elefantë me vete. Edhe muslimanët e 
quajnë atë vit Viti i Elefantit (570 m.K). Siç e shikojmë nga data, kjo histori pohon 
se ka ndodhur jo shumë kohë para lindjes së Muhamedit. Historia nuk ka shumë 
kuptim. Le ta shohim së bashku për të marrë vesh se pse. 

1. Nuk ka pasur kurrë ndonjëherë elefantë në gadishullin arabik. 

2. As në Jemen. 

3. E vetmja mundësi është që elefantët të jenë sjellë në atë që sot quhet 
Arabi Saudite me anë të Detit të Kuq! Kjo është e pamundur sepse 
askush në atë kohë nuk mund të ketë ndërtuar një numër të stërmadh 
anijesh që të mbartin me qindra elefantë, e aq më pak me mijëra siç 
pretendon historia! 

4. A duhet të hamendësojmë se ata kishin aeroplanmbajtëse amerikane 
që mund t’i sillnin ata elefantë nga India në Jemen? 

5. Si mund t’i ushqenin dot ata në shkretëtirë? Një elefant i rritur mund të 
konsumojë 140-270 kg ushqim në ditë, por ky numër mund të ndryshojë 
bazuar në punën që bëjnë! Sidoqoftë, në këtë rast ata do të kishin 
nevojë për më shumë se sa normalisht, mbasi do të ishin duke ecur 
nëpër një shkretëtirë të nxehtë e duke mbartur pajisje luftimi dhe/ose 
njerëz mbi kurriz. Duhet të dini që mbasi le Jemenin, territori është 
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veçse një shkretëtirë e zhveshur. Asnjë lloj jeshillëku! Kurrë! E vetmja 
mënyrë për ta që të mbijetojnë është që ta mbartin edhe ushqimin e 
elefantëve me vete. Kjo do të ishte gjithashtu e pamundur sepse 
elefanti do të mund të mbartte ushqimin e vetëm një dite ndoshta! 

6. Pastaj kemi dhe problemin e ujit. Ku do t’ua gjenin dot elefantëve ujin e 
nevojshëm? Ata pijnë nga 100 deri në 300 litra ujë në ditë dhe kjo e 
bazuar në jetën në kopësht zoologjik ose në liri. Elefantët në historinë 
tonë kanë nevojë për shumë më tepër sepse janë duke ecur në një nga 
shkretëtirat më të nxehta. Si mundet ushtria të sigurojë ujin që ata kanë 
nevojë për të pirë? 

7. Ku do ta gjejnë ata aq shumë ujë për t’u spërkatur? Siç e dimë, 
elefantët nuk kanë një sistem freskimi (nuk djersiten), kështu që ata 
kanë nevojë të freskohen, ose duke spërkatur veten me ujë gjatë vapës 
së ditës ose duke ndenjur në ujë. Mbani mend që shkretëtira e Arabisë 
Saudite nuk ka pemë për të siguruar hije gjatë udhëtimit të tyre. 

8. Por pse ka nevojë për elefantë ky mbret në fund të fundit? Qabja mund 
të shkatërrohet mjaftojnë edhe vetëm dy burra. Madje edhe me një njeri 
mbarohet puna! Sa e zorshme është të shkatërrosh veçse një dhomë! 
Ajo nuk ishte ndërtuar nga materiale të forta siç ka sot si betoni që nuk 
ekzistonte në atë kohë! 

9. Ndoshta ky mbret etiopian ishte budalla! Ai është afrikan dhe nuk paska 
qenë ndonjëherë në shkretëtirë më përpara! 

10. Nëse Qabja ishte shkatërruar shumë herë më përpara, siç e treguam 
nga çfarë vetë muslimanët bien dakord, pse deshi Allahu ta mbronte atë 
këtë herë? 

11. Muslimanët mund të thonë se ajo ishte shkatërruar nga erërat, ose nga 
një tërmet përpara! Fakti është që ky pretendim është i rremë! 

Unë dua të bëj disa pyetje shumë serioze nëse ky vlerësim i fundit do të ishte i 
vërtetë. 
 

Ku ishte ushtria e Allahut? 

1. Viti islamik 63 (682 m.K), kur Jezed Ibn Moauija sulmuan Qaben të 
udhëhequr nga muslimani Ibn Oqbah dhe ushtria e tij! Për të luftuar 
Abdullah Ibn Zubairin, ata sulmuan Mekën dhe Qaben me katapulta dhe e 
shembën rrafsh me tokën Qaben! Mbasi Abdullah Ibn Zubair kërkuan që të 
strehohen në të! 

2.     Pak vite më vonë në vitin islamik 73 (692 m.K), Abed Al-Malik Ibn Mrwan 
dërgoi Al-Haxhah Ibn Jusef Al Saqafi për të vrarë Abdullah Ibn Al Zubairin 
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sepse ata kishin shkatërruar Qaben në sulmin e fundit. Sidoqoftë, ai e mori 
prapë nën kontroll Mekën, dhe Qabja u shkatërrua prapë në më pak se 
dhjetë vjet, në betejë me të njejtin person (Abdullah Ibn Al Zubair). Njerëzit e 
tij prapë kërkuan të strehohen tek Qabja, pastaj ky (Al Haxhaxh) e goditi 
Qaben me katapultë përsëri dhe e rrafshoi! 

3. Në librin e Ibn Kathirit, Al-Bidajah Wa Nihajah, V11, Faqe 135/137, në vitin 
islamik 317 (929 m.K), libri i Ibn Khaldon V2, Faqe 84/258, 

 

[ ] 

Kur Abu Tahir Al Qurmuti nga Iraku e sulmoi Mekën duke vrarë më shumë 
se 30 mijë muslimanë, duke shkatërruar Qaben dhe marrë gurin më të 
shenjtë brenda saj (gurin e zi), ata e mbajtën atë për më shumë se 20 vjet 
duke e përdorur si një gur banje (duke urinuar mbi të). Përveç kësaj, kur 
luftëtarët e tij ishin të zënë duke shkatërruar Qaben, ai po ulëriste drejt qiellit 
duke thënë, “Unë jam krijuesi! Ku janë zogjtë e tu Allah? Ku je ti Allah?” Guri 
i zi nuk u kthye në Qabe deri në momentin kur Kalifi i Fatminit Al-Mansur Le 
Din Allah Al-Fatimi ndërhyri dhe i kërkoi (Al-Qaranitas) me shumë mirësjellje 
që t’ua kthejë gurin e zi! 

 

Të njejtën histori mund ta gjeni te Al-Mausu’a Al-Alamia Al-Misara Fe Al-Adian, 
faqe 395, dhe libri i Al-Alamit, V5, Faqe 194, nga Al-Zarkaly. 

Gjëja e rëndësishme dhe unike për Abu Tahir Al-Qurmutin është që ai i provoi 
të rreme pohimet e Kuranit, jo vetëm me anë të shkatërrimit të Qabes, por edhe 
duke e sfiduar Allahun duke ulëritur, “Ku është Allahu? Ku janë zogjtë që ishin të 
ngarkuar me gurë?” Ai duket sikur po përpiqej që: 

 Të provonte që nuk ka asgjë të shenjtë në Qabe. 
 

 Kurani është një libër legjendash dhe përrallash të rreme. 
 

 Muslimanët adhurojnë idhuj që janë të kotë dhe të padëmshëm. 
 

 Guri i zi është jo më shumë se një meteorit që arabët dikur adhuronin 
para se te futej islami. Ata adhuronin shumë të tillë sepse mendonin se 
vinin nga Perëndia. Më vonë, guri i zi u vendos në një mbështjellë të 
cilës i dhanë formën e një vagine. 

 Allahu nuk bëri asgjë për ta shpëtuar gurin e tij më të shenjtë, e askush 
nuk qe i aftë që t’i sfidonte ata në luftë për ta marrë përsëri atë gur. Ai u 
kthye vetëm mbasi dikush guxoi të ndërmjetësojë për këtë. 

Unë do t’i shtoja gjithë kësaj një pyetje të thjeshtë: Pse e mbrojti Allahu Qaben 
kur erdhi ajo ushtri me elefantë? Mbani mend që në atë kohë Qabja ishte: 

1. Aspak e shenjtë sepse ishte plot me idhuj. 
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2. Jo nën sundimin e muslimanëve. 
 

3. Jo vend adhurimi – por vetëm një qendër biznesi. 

4. E mbrojtur nga Allahu vetëm kur ajo ishte e papastër (prej idhujtarëve 
dhe perëndive të tyre të shumta), por Allahu nuk lëvizi asnjë gisht kur 
ajo ishte nën kontrollin e besimtarëve të pastër e të mirë – 
muslimanëve! 

5. Sot ku janë zogjtë e Allahut ndërkohë që avionët ushtarakë amerikanë 
fluturojnë mbi të? As edhe një nga zogjtë e tij nuk e ka nxjerrë kokën 
deri tani! 

 

Një Qabe apo shumë Qabe! 

Shumëkush nuk e di që ka patur 26 Qabe në Gadishullin Arabik dhe që Qabja e 
Mekës ishte vetëm njëra prej tyre. Nuk kishte asgjë të veçantë në të. A e dini se 
të gjitha ato ishin ndërtuar mbi një gur të shenjtë, dhe që të gjitha kishin ekzakt të 
njejtën përmasë, të njejtën lartësi dhe gjerësi? Sahih Al-Buhari, libri i Al Magazit, 
Hadith 4117. 

[ ] 
 

Abu Raxhai tha, “Ne adhuronim gurë dhe nëse gjenim një gur më të mirë se 
ai i pari, e linim adhurimin e atij të parit, dhe fillonim të adhuronim të riun.” 

Nga ky Hadith ne kuptojmë sa më poshtë: 

1. Gurët ishin perënditë e tyre 

2. Ishte pamja e gurit që i tërhiqte ata t’i pëlqenin më shumë. 
 

3. Ai gur nuk ishte perëndia i tyre përjetësisht, por vetëm për një kohë dhe 
më i miri që kishin në dorë në atë moment. 

Guri i zi nuk ishte i vetmi gur i shenjtë! Sahih Al-Buhari, Libri 26, Hadith 676: 

Ibn Umar: Ai zbuloi, Unë nuk kam harruar kurrë të prek, dy gurët e Qabes, 
gurin e zi dhe gurin e qoshes së Jemenit, që të dy në prani ose pa 
praninë e publikut që nga momenti që pashë Profetin që i preku ata. Pyeta 
Naf’en, “A nuk sillej përqark Ibn Umari mes dy qosheve?” Naf’e u përgjigj, 
“Ai shkonte në këmbë sepse ishte më e lehtë për të që t’i prekte gurët.” 

Nëse Islami është kundër paganizmit, pse Muhamedi kopjoi paganët dhe e 
përdori Qaben si një stacion lutjeje? Siç folëm më përpara, nese ju kujtohet, për 
Umar Ibn Al Khatabin që tha (Buhari, Libri 8, Hadith 395): 

Libri i Olum Al-Quran, V1, Faqe 137, Umar Ibn Al-Khatab tha: Tregon Anasi 
që Umar Ibn Al Khatabi tha: “Perëndia im ra dakord me mua në tre gjëra: 
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(e para), Unë i shpreha të Dërguarit të Allahut, që unë dëshiroja si vendin 
tuaj të adhurimit vendin ku Abrahami pati një vend adhurimi. Kështu erdhi 
zbulesa hyjnore (faqe 137), (Kuran 2:125). Dhe ju muslimanë merrni 
shtëpinë e Abrahamit si vend adhurimi.26 

(e dyta), Dhe unë thashë profetit, Profetit të Allahut, ‘Të mirët e të këqijtë 
flasin me gratë e tua. Prandaj urdhëroi ato që të mbulohen.’ Prandaj Allahu 
zbriti vargun e mbulimit të grave, si edhe Kuranin për sa i përket mbulimit të 
grave (Kuran 24:31). 

(e treta), Gratë e Profetit u bënë bashkë kundër profetit dhe unë u thashë 
atyre. ‘Ndoshta i Plotfuqishmi, Profeti do t’ju divorcojë ju (të gjitha gratë) dhe 
t’ju shkëmbejë me gra më të mira se ju.” Kështu vargu (Kuran 66:5) (njëlloj 
siç e kisha thënë unë) zbriti. 

 

Nëse e shikoni këtë hadith nga afër, do të vini re se Muhamedi po përpiqej që të 
kënaqte ata që e pëlqenin Qaben. Ajo kishte qenë vendi i tyre i faljes për qindra 
vite. Muhamedi e dinte që ia kishte nevojën dhe duhet t’i merrte me të mirë ata 
që ishin bërë muslimanë. Ai gjithashtu e dinte që Islami do të bëhej më i 
pranueshëm për ata që e kishin refuzuar deri atëherë. Ai e dinte që ata nuk do të 
donin të ndryshonin mënyrën e të jetuarit me të cilën ishin mësuar! 

Fakti është që ai nuk donte thjesht t’i bënte qejfin, por ishte edhe për arsye 
ekonomike. Mbasi i vrau të gjthë hebrejtë dhe të krishterët në Mekë, biznesi në 
këtë qytet vdiq dhe askush nuk po vinte më në atë qytet për tregti. Të gjithë 
kishin frikë nga Muhamedi dhe ushtria e tij sepse e dinin që ai nuk e kishte për 
gjë që t’i vriste (këta ishin jobesimtarë). Muhamedi duhet të krijonte disi një 
lëvizje tregtie në qytet, dhe meqë i pëlqeu ajo çfarë Umari kërkoi, atij i erdhi një 
ide e mirë. 

1. Nëse e bëj Mekën qendër për muslimanët, qyteti do të jetë përplot me 
besimtarë që do të duhet të vinin ta vizitonin. 

2. Nëse ata do të vini për vizitë, duhet të flinin në hane dhe të blenin 
ushqim edhe dhurata. 

 

3. Në të njejtën kohë, ata do të sillnin edhe gjëra për të shitur aty. 

4. Kjo do ta bënte qytetin një qendër biznesi, më shumë se një qendër 
fetare ose e shenjtë. 

5. Përveç kësaj, është një vendim që do t’i jepte fisit të Muhamedit pushtet 
mbi tërë arabët e tjerë. 

 
 
26 Përkthim i Prof. Hasan I. Nahit, Kuran 2:125 - “Bëjeni vendin e Ibrahimit si 
vend faljeje!” 
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6. Për të provuar të gjitha këto pika, do të shkojmë te Kurani dhe të 
shohim vetë se si nuk është realisht Qabja që Muhamedi donte. Tek 
Kuran 2:142 lexojmë: 

 

 السفھاء  من  الناس  ما والھ م عن  قبلتھم  التي كانوا علیھا قل 5 المشرق  والمغرب 
یھدي  من یاشء  إلى صرا ط  مستقیم  سیقول  

Disa mendjelehtë do të thonë: “Ç’i bëri ata të ndërrojnë Kiblën (drejtimin e 
lutjes, që në atë kohë ishte Jerusalemi) me të cilën ishin mësuar?” Thuaju: 
“Të Allahut janë Lindja dhe Perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë në rrugën e 
drejtë”.27 

 Siç shikojmë këtu, Muhamedi tashmë e kishte një drejtim nga i cili 
ktheheshin kur luteshin. Gjithmonë kishte qenë, që nga dita e parë që ai 
pretendoi që ishte profet, drejt Jeruzalemit. Por vargu thotë që ata në të 
vërtetë nuk kishin nevojë për një të tillë! 

 Siç e thotë vargu këtu, të gjitha drejtimet i përkasin Allahut. Ç’kuptim ka 
pastaj? Në vargun e mëtejshëm, Muhamedi po përpiqet që të shpjegojë 
se pse ai e ndryshoi drejtimin. Disa madje e përqeshnin sepse ai 
vazhdimisht ndërronte drejtimin e lutjes. Kuran 2:143, 

 و كذلك  جعلناكم  أمة وسطا لتكو نو ا  شھدا ء  على الناس و یكون  الرسول  علیكم  شھیدا  وما
 القبلة التي كنت  علیھا إال لنعلم  من یبتع الر سول ممن ینقلب  على عقیبھ وإن  كانت
 إال على الذ ین  ھد ى  ا5 و ما كان  ا5 لیضیع إیمانكم إن  ا5 بالناس  لر ء فو رحیم جعلنا
لكبیرة   

Kështu, Ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni mbartë dëshmie 
për njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar për ju. Ne nuk e kemi bërë 
Kiblën (drejtimin e lutjes) tënde nga Qabeja për tjetër arsye, por vetëm për t’i 
dalluar ata që i shkojnë pas të Dërguarit, nga ata që kthehen nga thembrat. 
Kjo ka qenë e vështirë për t’u pranuar, përveç atyre që Allahu i ka udhëzuar 
drejt. Dhe Allahu nuk do t’jua çojë kot besimin tuaj. Në të vërtetë, Allahu 
është butësi dhe Mëshirëmadh me njerëzit.28 

 

27 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit: Kuran 2:142 - Disa mendjelehtë (nga ithtarët 
e Librit) do të thonë: “Ç’i ktheu ata prej kiblës së tyre?” Thuaju: “Të Allahut janë 
Lindja dhe Perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë”. 

28 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit: Kuran 2:143 - Kështu, Ne ju kemi bërë një 
bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmitarë përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të 
jetë dëshmitar përmbi ju. Ne nuk e kemi bërë kthimin tënd nga Qabeja (o 
Muhamed) për tjetër arsye, por vetëm për t’i dalluar ata që i shkojnë pas të 
Dërguarit, nga ata që kthehen nga thembrat (që tërhiqen nga besimi tek ai). Kjo 
provë ka qenë e rëndë (për njerëzit), por jo për ata që Allahu i ka udhëzuar. 
Dijeni se Allahu nuk ua humb besimin tuaj (d.m.th. namazin që keni falur nga 
Kudsi [Jerusalemi]). Në të vërtetë, Allahu është Përdëllimtar dhe i Mëshirshëm 
me njerëzit. 
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Pra thuhet këtu se arsyeja për ndryshimin e drejtimit të lutjes nga Jerusalemi 
(Kudsi) në Mekë ishte që të bëhej dallim mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. 
Ka diçka me të vërtetë që nuk shkon këtu! 

Vini re bashkë me mua që kjo do të thoshte se Qabja nuk është aspak një vend i 
shenjtë. Ajo është vetëm një mënyrë që Allahu të tregojë se kush është 
musliman e kush jo! 

Nëse është kështu, pse tha Allahu që ne (jo muslimanët) nuk jemi të papastër, 
dhe që nuk mund të futemi më në qytetin e Mekës, kur ai qytet nuk është aspak i 
shenjtë? Pse Muhamedi e puthi gurin e zi, kur edhe vetë Qabja nuk ka ndonjë 
gjë të shenjtë? Si rezultat, as guri i zi nuk është i shenjtë, gjë që do të thotë se 
Qabja nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë. Kjo do të thotë se edhe Haxhi (shtegtimi 
në Mekë) nuk ka ndonjë rëndësi. 
 

Nëse te pafetë dhe paganët luteshin në drejtimin e Qabes, dhe muslimanët bëjnë 
të njejtën gjë, nga ta dallojmë se kush janë muslimanët? 

Është kaq e qartë që ky është një justifikim i çalë, madje aspak i zgjuar! Vargu që 
pason madje tregon se ai që e shpiku këtë justifikim nuk ishte aspak i zgjuar. 
Kuran 2:144 
 

 نرى  تقلب  وجھك  في السماء  فلنولینك  قبلة ترضاھ ا فول وجھك شطر  المسجد الحرا م 
 ما كنتم  فو لو ا  وجوھكم  شطره و إ ن  الذین  أوتو ا  الكتاب  لیعلمون أنھ الحق من ربھم  قد

و ما ا5 بغافل عما یعملو ن  وحیث  

Ne të pamë ty (o Muhamed) që vazhdimisht rrotulloje fytyrën duke kërkuar 
një zgjidhje. Ne do të të kthejmë ty nga kibla (drejtimi) që do të të pëlqejë ty. 
Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga Xhamia e Mbrojtur! Dhe kudo që të 
gjendeni, kthejeni fytyrën tuaj nga ajo anë! Njerëzit e Librit e dinë mirë se kjo 
është e vërteta prej Zotit të tyre dhe Allahu nuk është i pa ditur ndaj punëve 
që ata po bëjnë.29 

1. Shikoni pra, këtë! Allahu vetëm duke i bërë qejfin Muhamedit! Ishte 
dëshira e Muhamedit që ai të përvetësonte idenë e Umarit. 

2. Muhamedi po kërkonte për një zgjidhje. Çfarë po përpiqej që të zgjidhte 
ai? Muslimanët nuk ishin ankuar ndonjëherë për drejtimin e lutjes! Ata e 
kishin një drejtim tashmë. 

 
29 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit: Kuran 2:144 - Ne të pamë ty (Muhamed) që 
vazhdimisht drejtoje shikimin nga qielli (?). Mirë pra, Ne do të të kthejmë ty 
nga kibla që të kënaq ty. Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga Xhamia e Shenjtë 
(Qabeja)! Dhe kudo që të gjendeni, kthejeni fytyrën tuaj nga ajo anë! Pa 
dyshim, ata që u është dhënë Libri (Teurati), e dinë se drejtimi nga Qabeja është 
e vërteta prej Zotit të tyre. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj punëve që ata 
bëjnë. 
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3. Allahu zgjodhi tani një drejtim me të cilin të gjithë ishin mësuar tashmë. 

4. Drejtimi me të cilin ata ishin mësuar ishte i përsosuri. Ishte Muhamedi 
që po bënte gjënë e gabuar! 

5. Përveç kësaj, vargu është qartësisht duke thënë se Muhamedi dikur 
lutej në drejtimin e Qabes gjithashtu, gjë që do të thotë se ai kishte 
qenë një pagan gjithë jetën e vet. Ai kishte qenë duke bërë atë që fisi i 
vet kishin bërë vazhdimisht para se ai të shpallte se ishte profet i 
Allahut! 

 

Guri i Zi në Islam 

Për të dhënë njëfarë sfondi referues, do t’i hedhim një vështrim të shpejtë 
mënyrës se si Muhamedi po krijonte një fe të re duke përzier sisteme të vjetra 
besimi dhe fesh. Al-Buhari, Libri 26, Hadith 679 na tregon: 

[ ] 

Shpallur nga Zeid bin Islam që i ati ia kishte thënë: “E pashë që Umar Ibn Al-
Khatabi ishte duke puthur gurin e zi, dhe pastaj ai tha gurit ndërkohë që e 
puthte, ‘Nëse nuk do ta kisha parë të Dërguarin e Allahut të të puthte ty 
(gur), nuk do të kisha puthur kurrë.’” 

Sahih Al-Buhari, Libri 26 (Haxhi), Hadith 1520, (botim arabisht): 
 

[ ] 

Tregonte Muhamed Ibn Kathir, dhe Sufiani nga Ibrahimi, nga Abe’s bin 
Rabi’ah që tha, ‘Umari po ecte drejt përballë gurit të zi dhe e puthi, dhe tha, 
‘E di që ti je një gur dhe nuk mundesh në asnjë rast t’i bësh dobi ndokujt apo 
dëm dikujt tjetër. Nëse nuk do ta kisha parë të Dërguarin e Allahut që po të 
puthte, nuk do të të kisha puthur në asnjë rrethanë.” 

1. Siç e shikojmë këtu, Umarit nuk i pëlqente ideja e puthjes së gurit, 
sepse e dinte që ishte një veprim pagan, por ai nuk kishte zgjedhje 
tjetër veç ta bënte këtë, sepse Muhamedi ishte shefi i madh! 

 

2. Umari madje thotë që ai është pa dobi dhe i padëmshëm, por 
Muhamedi kishte tjetër avaz për të thënë. Kjo do të thoshte që Umari e 
dinte që Muhamedi ishte një gënjeshtar dhe jo një profet. 

 

Muhamedi tha në Al-Tirmidhi, hadith 877, faqe 226: 

[ ] 
 

“Ky gur i zi ka zbritur nga qielli dhe ka qenë më i bardhë se qumështi, por 
mëkatet dhe gabimet e njerëzimit e kanë bërë të zi sterrë.” 
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3. Po thuhet këtu, pra, që Muhamedi shpalli që guri i zi ishte i shenjtë i 
dërguar nga Perëndia. Ai tha gjithashtu që ai kishte një punë për të bërë 
që ishte të përthithte mëkatet e njerëzimit. Ai shpalli që ndërsa koha 
kalonte, mëkati e kishte ndryshuar ngjyrën e tij dikur të bardhë në të 
zezë! Kjo do të thoshte që historia e Muhamedit nuk i tingëllonte aspak 
bindëse Umarit, sepse Umari nuk e pranonte këtë, por i duhej të bindej 
për të përfituar nga qëndrimi pranë këtij kreu të një bande gangosh. 
Njëri prej tyre kishte të drejtë, po s’mund ta kishin të dy drejt! Mendoj se 
të gjithë biem dakord që Umari ishte ai që kishte të drejtë! 

4. Muhamedi madje shpalli që guri i zi ishte një rubin i bardhë dhe do të 
dëshmonte tek Allahu në ditën e gjykimit për mëkatin e çdo muslimani, 
siç shihet tek Sunan Al-Tirmidhi, hadith 961, faqe 294: 

 

[ ] 

Tregon Qutiba nga Xhariri nga Ibn Abbasi: Profeti i tha se gurin e zi në 
ditën e gjykimit, Allahu do ta bënte të gjallë dhe ta ringjallte! Ai do të 
kishte sy për të parë, dhe veshë për të dëgjuar! Përveç tyre do të kishte 
një gjuhë për të dëshmuar me anë të tij (gurit) të vërtetën për këdo që e 
kishte prekur ndonjëherë me dorë. 

Ku qëndrojnë muslimanët për sa i përket kësaj historie? Unë nuk kam parë 
ndonjë video të tyren apo të kem lexuar ndonjë pohim në lidhje me shkencën e 
një guri që ka sy dhe veshë! Është e qartë që ata zgjedhin të përqendrohen në 
gjëra që e bëjnë Islamin të duket i pranueshëm thjesht për të na e hedhur! Nëse 
Muhamedi do fliste shkencë, a e ka mirë ai ndonjëherë e herë të tjera këput 
budallallëqe? Fakti është, që ato për të cilat ai kishte të drejtë, i kishte vjedhur 
nga libra të tjerë. 

Ku e gjeti Muhamedi këtë idenë e gurit që flet, që fshin mëkatet e njerëzve dhe 
punon për Zotin? 
 

Kurani thotë se Profetësia rrjedh nga 
Jakobi (Izraeli), pra a ishte Muhamedi një 

prej tyre? 
 
Kuran 45:16 

Ne u dhamë bijve të Izraelit shkrimet, urdhërimet dhe profetësinë. Ne i 
begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë! 

Muhamedi nuk është me prejardhje nga bijtë e Izraelit. 
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Vargu e thotë qartë që Allahu ia dha urdhërimet dhe profetësinë bijve të Izraelit! 
Ju duhet ta mbani mend që bij të Izraelit do të thotë nga prejardhja, pra, bij të 
Jakobit, si tek Zanafilla 32:28, 

Atëherë ai i tha: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke 
luftuar bashkë me Perëndinë dhe me njerëzit, dhe ke fituar". 

1. Muslimanët mund të thonë se Allahu është vetëm duke folur për Izraelin, 
dhe kjo është arsyeja se pse nuk jep më shumë detaje. Nëse e lexoni atë 
kapitull, do të shikoni që perëndia e Muhamedit kërcen në këtë temë pa 
ndonjë lidhje të caktuar! Nëse Allahu do ta dinte se profetësia nuk do të 
ishte vetëm për bijtë e Jakobit (Izraelit), pse duhet të shpallte diçka që nuk 
është e vërtetë? Veçanërisht ndërsa muslimanët besojnë në shumë profetë 
që nuk janë as arabë, si Aleksandrin e madh e bëjnë profet, ose profetin 
Idris, Salih ose Shuaip, e më vonë Muhamedin. Kjo nuk do të thotë se ai u 
dha këtyre ndonjë profetësi realisht. 

2. Kjo jo vetëm përbën një kontradiktë, por edhe tregon që Muhamedi nuk 
mund të jetë profet, sepse ai vetë nuk është me prejardhje nga Jakobi. Ai 
faktikisht është armiku i tyre më i keq! 

 

3. Për ta bërë argumentin tonë më të qartë, duhet të shkojmë tek Kuran 29:27 

Dhe Ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakobin dhe pasardhësve të tij u dhamë 
Profetësinë dhe Zbulesën. 

4. Muslimanët mund të luajnë sa të duan me përkthimin, por në fund, është 
kaq e qartë se nga duhet të vinte profetësia; preardhja e Isakut dhe Jakobit. 

5. Edhe një kapitull tjetër për ta qartësuar këtë gjë akoma më mirë është Kuran 
37:112-113 

 

112 Ne i dhamë Abrahamit lajmin e mirë për Isakun, që do të ishte profet, 
në prej njerëzve të ligjit. 

113 Ne e bekuam atë dhe Isakun, por midis Bijve të tyre, dhe pasardhësve, 
ka të pakorruptueshëm e të mirë dhe të këqij për shpirtërat e tyre. 

6. Nëse Ishmaeli ishte më i madhi i bijve dhe një profet, pse e harroi Allahu 
emrin e tij pa përmendur? Ky varg do të ishte më i saktë me besimin e 
Islamit nëse Allahu do ta kishte vendosur dhe emrin e Ishmaelit aty. Një 
pyetje shumë e thjeshtë, apo jo? 

 

 Ishmaeli është më i madhi nga djemtë. 

 Ishmaeli konsiderohet profet në Islam. 

 Muslimanët pohojnë se Muhamedi është nga preardhja e Ishmaelit. Unë 
nuk jam dakord me këtë pretendim, por le të vijojmë me atë që 
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muslimanët thonë, nëse Ishmaeli është i rëndësishëm, pse Allahu, varg 
mbas vargu, vazhdon ta harrojë ekzistencën e tij? Por më vonë, ai bën 
një varg që thotë, “Oh Ishmaeli, edhe ky ishte profet!” 

 Për mua, Muhamedi nuk mund të jetë nga Ishmaeli. Fatkeqësisht edhe 
disa të krishterë mendojnë se ai rrjedh nga Ishmaeli, gjë që është një 
gabim i madh. Ata thjesht përsërisin në kisha atë që dikush tjetër u ka 
thënë. Ka një shpjegim shumë të thjeshtë: 

a) Arabët kanë ekzistuar para Ishmaelit, kështu që si mund të jetë ai 
paraardhësi i tyre? 

b) Abrahami është aramaik. Hagari është egjiptiane. Biri nga na del 
arab? 

c) Edhe librat musimanë (libri i Al-Siras Al Nabawiah nga Ibn Hisham, 
V1, Faqe 5) thonë se Ishmaeli u martua me një prej bijave të 
Jarhomit (emri i saj është Ra’lah, bijë e Amro Al-Xhorimi sipas 
muslimanëve). Fisi i Jarhomëve ishin bërë të krishterë rreth 400 
vite para se të vinte Islami (Libri i Al-Aganit 13:109). Muhamedi nuk 
është nga ai fis, gjë që do të thotë se ai nuk është prej Ishmaelit. 

d) Shumë mund të thonë, a nuk thotë Bibla që Perëndia do ta bëjë 
pasardhjen e tij më të shumtë se yjet në qiell apo se rëra e detit? 
Zanafilla 22:17 thotë: 

Unë me siguri do të të bekoj fort dhe do të shumoj pasardhësit e tu si 
yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brigjet e detit dhe trashëgimtarët 
e tu do të zotërojnë portat e armiqve të tij. 

e) Por ata harrojnë që arabët e vërtetë sot (jo ata që flasin arabisht) 
nuk bëhen as 40 milionë në numër. A janë indonezianët arabë? 
Apo pakistanezët? Apo popujt e shumtë që mund të përmendim? 
Kështu që ky është një informacion shumë i gabuar që është duke 
u përhapur në kishat tona. Duke e bërë këtë, ne jemi duke i 
ndihmuar muslimanët që të përhapin një gënjeshtër. Përveç kësaj, 
pyeteni veten tuaj se pse Muhamedi donte që të shpallej si 
pasardhës i Ishmaelit! Thjesht sepse ai donte që të kishte ligjërisht 
të drejtën në linjën e atit të profetëve, në mënyrë që të përligjte 
pretendimin e tij. 

 

f) Muhamedi tha tek Sahih Buhari, Libri 55, Hadith 596: 

Tregon Ibn Umar: “Profeti tha, ‘Njeriu i nderuar është bir i një njeriu 
të nderuar, i nderuari pasqyron të nderuarin Jozef, bir i Jakobit, bir i 
Isakut, bir i Abrahamit.” 
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g) A e vutë re këtu që Muhamedi e kapëreceu fare emrin e Ishmaelit? 
Fakti është që ky Hadith hap derën për shumë më tepër pyetje të 
tjera! “I nderuari bir i të nderuarit!” Siç e shikoni, Muhamedi 
ndonjëherë, ose më të shumtën e herëve, nuk i mendon shumë ato 
që thotë. Le të shohim përsëri te Sahih Buhari, Libri 55, Hadith 596: 

Tregon Ibn Umar, “Profeti tha, ‘Njeriu i nderuar është bir i një njeriu 
të nderuar, i nderuari pasqyron të nderuarin Jozef, bir i Jakobit, bir i 
Isakut, bir i Abrahamit.” 

1. Sipas Muhamedit, të jesh i nderuar, duhet të jesh bir i një 
personi të nderuar! Por Muhamedi ka harruar që i ati dhe e 
ëma ishin që të dy të pafe dhe Allahu thotë që paganët janë të 
papastër. 

 

2. Mbani mend që fjala “i nderuar” ka një kuptim fetar. 

3. Gjithashtu Muhamedi nuk e shtoi emrin e Ishmaelit në atë 
hadith si një bir i nderuar. Shikoni Kuran 9:28 

O besimtarë! Në të vërtetë, idhujtarët janë të pisët (të fëlliqur) për 
shkak të ligësisë së tyre të brendshme, prandaj të mos i afrohen 
më Xhamisë së Shenjtë pas këtij viti..!30 

4. Kjo është ajo që Kurani thotë për Muhamedin kur ai lutet për 
familjen e tij që ishin idhujtarë. Kuran 9:113 

Nuk i takon të Dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje për 
idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë e 
qartë se ata janë banorë të Xhehenemit. 

5.     Ky varg na tregon shumë gjëra. Familja e Muhamedit është në 
zjarrin e Xhehenemit për shkak se ata nuk janë të nderuar. 

6. Muhamedi nuk mund të jetë një njeri i nderuar sepse ai nuk 
është i bir i një burri të nderuar, kjo sipas fjalëve të atij vetë. 
Kurani, ose Allahu, thonë që secili është siç është prindi i vet, i 
pisët nëse ata janë të fëlliqur! Këtë e shikojmë edhe tek Sahih 
Muslim, Libri 001, Hadith 0398: 

 

[ ] 

Anasi tha: “Me të vërtetë dikush tha: ‘Ambasadori i Allahut, ku është 
babai im? Profeti i tha, ‘Yt’atë është në zjarrin e ferrit.’ Kur ai u kthye 

 
30 Përkthimi I Prof. Hasan I. Nahit: Kuran 9:28 - O besimtarë! Në të vërtetë, 
idhujtarët janë të papastër (për shkak të besimit të kotë), prandaj të mos i 
afrohen më Xhamisë së Shenjtë pas këtij viti. 
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mbrapa, profeti i Allahut, i thirri dhe i tha: “Me të vërtetë im’atë dhe 
yt’atë janë në zjarrin e ferrit.” 

Sahih Muslim, Libri 004, Hadith 2129: 

Ebu Hurejra tregoi që i Dërguari i Allahut tha: “I kërkova leje Allahut që të më 
lejojë të kërkoj faljen për nënën time por Ai refuzoi të ma japë. Kërkova lejen 
prej tij që të vizitoj atë në varrin e saj, dhe ai ma dha lejen. 

 Muhamedi i kërkoi Allahut që ta falë nënë e tij që nuk kishte qenë një 
besimtare në Allahun. A e vutë re që ai nuk kërkoi leje për të atin? Ai 
kurrë nuk e kishte takuar babain e tij të vërtetë, dhe fakti është që as 
nuk e dinte me të vërtetë se kush ishte ai. Si mund të kërkonte ai faljen 
për të? Tani disa mund të thonë se babai i Muhamedit ishte 
AbduAllahu. Por siç e kemi diskutuar tjetër vend në këtë libër, e vërteta 
është që askush nuk e di se kush ishte babai i tij i vërtetë, sepse 
Muhamedi lindi katër vite mbas vdekjes së babait të tij të supozuar 
(AbduAllah). Si mund të ishte ai babai i tij? 

 Diskriminimi dhe paragjykimi i Islamit është që nëse nuk je një prej tyre, 
je i konsideruar i papastër dhe i fëlliqur! Kjo çohet deri në atë pikë sa që 
jo muslimanët nuk mund të futen në shumë qytete të Arabisë Saudite, 
dhe nëse guxon ta bësh këtë, ose edhe padashur, duhet të vritesh. 
Imagjinoni sikur të kishte një tabelë që të lexonte “Muslimanët nuk 
lejohen në New York, sepse janë të papastër!” Të gjithë do të thonin sa 
gjë e shëmtuar nga ana e këtyre të krishterëve! Por nuk shikoj ndonjë 
që të sjellë një akuzë të tillë kundër muslimanëve për pikërisht këtë 
veprim! 

 

 Tek Gjoni 3:16 Bibla thotë: 
 

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, 
kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. 

 Në fjalët e Krishtit, ne shikojmë se si Ai hap krahët e tij, jo vetëm atyre 
që e pranojnë atë, por edhe botës. Mateu 5:44 thotë: 

Por unë po ju them: "Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni 
të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju 
përndjekin. 

Krahasoni këtë me “të nderuarin” e akuzuar nga muslimanët që ka vjedhur 
njëfarë plaçkë të brendshme të kuqe! Muhamedi asnjëherë nuk i pranoi që t’i 
zbatojë ai vetë rregullat e Kuranit, as edhe hadithet e veta (ngjarjet apo fjalimet e 
veta). 
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Muhamedi ishte Arab – A ishte edhe 
Ishmaeli Arab? 

 
Abrahami ishte arame (aramaik) + Hagari egjiptase = Ishmaeli, a del arab? 

 
Ajo që shumë njerëz nuk e dinë është që arab nuk është një etni më vete por një 
fjalë që ka kuptimin banor i shkretëtirës, Arbat ka kuptimin shkretëtirë, pra me 
fjalë të tjera, dikush që banon në shkretëtirë, dhe që do të quhej i tillë edhe sikur 
të banonte në shkretëtirën e Arizonas në ShBA. 

Sidoqoftë edhe nëse supozojmë se fjala arab përdoret për të përshkruar një grup 
etnik, a ishte Ishmaeli një arab? 
 

Shumë vetë madje edhe në kishat tona, mësojnë se Ishmaeli ishte një arab dhe 
shpeshherë të krishterët e përsërisin këtë mit pa bërë ndonjë hetim apo hulumtim 
të informacionit. Unë dua t’ju tregoj se edhe vetë muslimanët nuk e bëjnë një 
pohim të tillë në librat e tyre (Buhari, Libri 55, Hadith 583): 

“Ajo (nëna e Ishmaelit) jetoi në atë mënyrë derisa disa nga një komunitet i 
fisit të Jurhumit ose familje nga Jurhumët shkuan tek ajo dhe fëmija e saj, 
ndërsa ata (jurhumët) po vinin përgjatë rrugës së Kadas. Ata zbritën në 
pjesën e mëtejme të Mekës ku panë një zog që kishte zakon të fluturonte 
përqark ujit, por nuk largohej tutje. Ata thanë, “Ky zog duhet të jetë duke 
fluturuar përqark ujit, edhe se ne nuk shohim që të ketë ujë në këtë luginë.” 
Ata dërguan një apo dy lajmëtarë që zbuluan burimin e ujit, dhe u kthyen që 
të njoftojnë edhe të tjerët se ku kishte ujë. Kështu ata u zhvendosën në 
drejtim të ujit.” Profeti shtoi, “E ëma e Ishmaelit ishte e ulur afër ujit. Ata e 
pyetën atë, ‘A na lejon edhe ne që të ngemë çadrat këtu? Ajo iu përgjigj, 
‘Po, por ju nuk do të keni të drejta pronësie mbi ujin.’ Ata ranë dakord mbi 
këtë. Profeti pastaj tha, “E ëma e Ishmaelit ishte e kënaqur me situatën, 
sepse i pëlqente shumë të ishte në shoqëri të këtyre njerëzve. Prandaj ata u 
vendosën atje, dhe më vonë dërguan të marrin familjet e tyre që erdhën dhe 
u vendosën me ta aty saqë disa prej këtyre familjeve u bënë banorë të 
përhershëm aty afër. Fëmija (Ishmaeli) u rrit mes tyre dhe mësoi arabisht 
prej tyre (nga fisi i Jurhumit), dhe ata e donin atë ndërsa rritej, dhe kur 
mbërriti moshën e pjekurisë ata i dhanë që të martohej me një prej grave 
nga mesi i tyre. 

 Fëmija (Ishmaeli) u rrit mes tyre dhe mësoi arabisht prej tyre (fisi i 
jurhumëve). 

 Si është arab por nuk di arabisht!? 
 

 Ai u martua me një grua nga mesi i tyre, dhe kjo do të thotë që fëmijët e 
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tij ishin arabë si e ëma? 

 Përgjigjja ështe jo, në traditën arabe ti i përket babait dhe jo nënës. Dhe 
mbani mend që ata që po e tregojnë historinë janë arabë. 

 Kjo do të thotë që Abrahami dhe e ëma e Ishmaelit, që të dy nuk flisnin 
arabisht. Kjo është arsyeja pse ai e mësoi gjuhën nga fisi i jurhumëve 
siç lexojmë edhe në librin Al-Fateh, V6, Faqe 403, nga Al-Hafiz Ibn 
Haxher, botuar në Beirut Liban, 1991: 

 

[ ] 

Ai tha, “Ai mësoi arabisht nga ata (jurhumët) gjë që na informon se e ëma e 
Ishmaelit dhe i ati nuk dinin arabisht.” 

 Atëherë sa vjeç ishte Ishmaeli kur filloi që të fliste arabisht? Përgjigjen e 
gjejmë në shumë libra islamikë. 

Shikojmë nga Aliu (kushëriri i Muhamedit) nga vetë fjalët e tij. Libri i Sahih Al-
Xhami, V1,Faqe 435, Hadith 2581: 

[ ] 

Ai tha, “I pari që foli arabisht është Ishmaeli dhe ai e foli atë kur ishte 14 
vjeç.” Dhe imam Albani thotë që është një hadith i saktë. 

Bazuar në këtë, muslimanët bien dakord që Ishmaeli nuk është me prejardhje 
arabe, prindërit e tij që të dy, e ëma dhe i ati, nuk janë arabë, asnjëri prej tyre 
nuk e fliste arabishten, ai vetë e mësoi gjuhën arabe nga arabët; dhe e foli atë 
kur ishte 14 vjeç – pra nga e nxjerrim Ishmaelin arab? 

Pyetja e rëndësishme që kemi nevojë që të bëjmë është se si ndryshon etnia e 
një personi thjesht kur ai mëson gjuhën? Sigurisht që kjo është qesharake. Disa 
mund të thonë se Allahu e bëri Ishmaelin si i pari që u quajt arab. Por kjo nuk 
është e vërtetë dhe ne e provuam këtë nga vetë librat e tyre, që thonë se ai e 
mësoi arabishten nga fisi i jurhumëve. Por për hir të argumentit, edhe nëse 
Allahu ia mësoi atij arabishten, kjo prapë nuk e bën atë një arab. 

Për ta bërë këtë akoma më të qartë, Sefora ishte një grua madianite dhe e bija e 
Reuelit, priftit të Madianit, që u bë më vonë gruaja e Moisiut. Pse asnjë i krishterë 
nuk thotë që fëmijët e Moisiut ishin madianitë? 

Por prifti i Madianit kishte shtatë bija; dhe ato erdhën për të mbushur 
ujë dhe për të mbushur koritat për t`i dhënë të pijë kopesë së atit të 
tyre. Eksodi 2:16 

Faktikisht madianitët jo shumë kohë më vonë ranë në betejë me izraelitët dhe u 
sulmuan nga Moisiu (Num.31), kështu që të martohesh me një grua nuk të bën ty 
dhe fëmijët e tu bij të atij kombi kështu që si u futën ata në betejë me Moisiun 
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dhe Moisiu i lufton ata? 

Prandaj do të doja t’i kërkoja çdo të krishteri që të mos i marrin gjërat kallëp siç u 
mësohen nga drejtuesit e tyre, derisa të hetojnë dhe të studiojnë saktësinë e atij 
mësimi që po i jepet, mbasi shumë vetë flasin nga injoranca e tyre. 
 

Kush mund të quhet arab sipas Muhamedit? 
 

Al-Khasa’es Al-Kubra, autor i A-Seutit, Beirut Liban, 1985, V1, Faqe 86: 
 

[ ] 

Profeti tha: “Allahu krijoi krijesën e vet dhe zgjodhi prej tyre bij të Adamit, 
dhe nga bijtë e Adamit, Ai zgjodhi arabët, dhe nga arabët zgjodhi fisin e 
Mudarëve, dhe nga Mudarët, zgjodhi bijtë e Hashimit (klan) dhe prej 
Hashimit, ai më zgjodhi mua, më të mirin e të mirëve.” 

Këtu shikojmë një provë të qartë në vetë fjalët e Muhamedit për mënyrën si 
Allahu ndau mes njerëzimit grupet e ndryshme etnike dhe fiset përkatëse, jo 
sipas gjuhëve. Ju do të vini re përdorimin e shpeshtë të fjalës Ibn në arabisht që 
do të thotë “Biri i”. Në hadithin e fundit, Allahu zgjodhi “birin e”, jo me anë të 
gjuhës që ata flasin. Kjo provon se të jesh një arab nuk do të thotë që je i tillë për 
shkak se flet gjuhën arabishte vetëm, por ai që është nga një baba arab. Në të 
gjithë emrat, vetëm ai i babait do të përdoret për të provuar se kush ti je. Jo nëna 
jote, sa kohë që të dihet se kush është babai. 

Prandaj, Ishmaeli nuk mund të quhet arab për shkak se ai foli arabisht në një 
pikë të caktuar të jetës së tij, as në traditën arabe e as në ligjin islamik, siç ka 
pohuar edhe Muhamedi në referencën e paraqitur më sipër. 
 

Por Muhamedi kishte shumë nevojë që ta lidhte veten e tij me Ishmaelin në 
mënyrë që ta bënte veten një nga pasardhësit e Abrahamit në mënyrë që bëhej i 
pranueshëm si profet. 

 Edhe një pikë tjetër: dymbëdhjetë djemve të Ishmaelit iu dhanë emra 
aramaikë. Por ai supozohet arab? 

Zanafilla 25:12-15: 

Tani këta janë pasardhësit e Ishmaelit, bir i Abrahamit, që egjiptasja Hagar, 
shërbëtorja e Sarës, i kishte lindur Abrahamit. 

Këta janë emrat e bijve tė Ishmaelit, simbas emrit tė brezave tė tyre: 
Nebajothi, i parëlinduri i Ishmaelit; pastaj Kedari, Abdeeli, Mibsami, 

Mishma, Dumahu, Masa, Hadari, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. 
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 Ku jetuan Ishmaeli dhe dymbëdhjetë djemtë e tij? 
 

Zanafilla 25:16-18: 

Këta janë bijtë e Ishmaelit dhe emrat e tyre, simbas fshatrave dhe fushimeve 
të tyre. Ata qenë dymbëdhjetë princat e kombeve të tyre përkatës. 

Por këto janë vitet e jetës së Ishmaelit, gjithsej njëqind e tridhjetë e shtatë 
vjet; pastaj ai dha frymë dhe vdiq, dhe u bashkua me popullin e tij. 

Dhe bijtë e tij banuan nga Havilahu deri nė Shur, që është në lindje të 
Egjiptit, në drejtim të Asirisë. Ai vdiq në prani të të gjithë vëllezërve të tij. 

 
 
Nëse doni të shikoni vetë se ku ndodhet Shuri, vizitoni këtë faqe web dhe do të 
shihni se ai vend gjendet në anën tjetër të Detit të Kuq dhe nuk ka fare të bëjë 
me Mekën. www.bible.ca 
 

Muhamedi dhe moraliteti 
(Muhamedi i gatshmi për të fjetur me të gjitha gratë muslimane) 

 
Në librin e Xhami’ Alsag’er (Imam Al-Soiuti) Hadith 2994 Muhamedi ka thënë: 

[ ] 
 

Cilado grua, (nëse) ofron veten një burri për t’u martuar me të, pa lejen e të 
atit ose një mashkulli tjetër të familjes së saj, quhet një kurvë! 

Krahasojeni këtë me Kuran 33:50 ku lexojmë: 

...si edhe gruan besimtare, në qoftë se të jepet vetë Ty, nëse Ti dëshiron të 
martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty e jo besimtarëve të tjerë (pra 
asnjë burrë tjetër nuk mund të flejë me të mbas Muhamedit)... 

1. Si mundet një grua që jep veten për t’u martuar me një burrë, të jetë 
kurvë, por gruaja që ia jep veten profetit Muhamed të jetë grua e mirë? 

2. Pse duhet një grua të bëjë diçka të tillë? Gratë muslimane pëlqenin ta 
ndanin shtratin me Muhamedin për të treguar dashurinë e tyre për 
Allahun? 

3. Pse perëndia i Muhamedit është duke e kthyer këtë në ligj? A ishte kjo 
kaq gjë e keqe për t’u bërë në sy të muslimanëve dhe arabëve të tjerë 
saqë Muhamedit i duhej një varg nga perëndia i tij i rremë që ta bënte 
sikur ishte dëshira e Allahut dhe jo dëshira e atij vetë? 

 

4. Nëse është dëshira e Allahut, a nuk duhet të bëjmë pyetjen se pse? 
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Muhamedi kishte gra me shumicë sipas muslimanëve. Trembëdhjetë 
gra! A nuk i kishte mjaft 13 gra, dhe gjithë skllavet që të donte, por ai 
akoma duhet të kishte edhe më shumë gra seksualisht agresive? 

5. Nëse i pyesim muslimanët mbi këto gra që i ofroheshin Muhamedit, ata 
e përkthejnë këtë sikur thotë që ka të bëjë me gra që i kërkojnë 
Muhamedit që të martohen me ato! Për të ekspozuar gënjeshtrat e tyre, 
unë i kërkoj atyre që të më japin një emër, sikur një të vetëm edhe nga 
13 gratë e tij, që u bë bashkëshortja e tij duke ofruar veten atij! 
Përgjigjja e tyre do të ishte zero. As edhe një nga gratë e tij nuk ishte 
nga ato që i dhanë veten Muhamedit. Kjo është provë që kjo nuk ka të 
bëjë me martesën. E gjitha ka të bëjë me seksin, dhe vetëm seksin! Le 
t’i hedhim një sy Aishes (gruaja e mitur e Muhamedit) dhe mënyrës se 
si ajo e shpreh zemërimin e saj për epshin e Muhamedit. Le të lexojmë 
bashkë atë që vetë Aishja ka thënë. Muslimanët mundohen të luajnë 
me përkthimin dhe ndryshojnë kuptimin e vërtetë të asaj që ajo thotë. 
Këtë e lexojmë tek Sahih Buhari, Libri 60, Hadith 311. 

 

Tregon Aishja: “Shikoja nga lart ato gratë që i kishin ofruar veten profetit të 
Allahut, dhe shprehesha “Si mundet një grua të jetë aq e paturp sa të ofrojë 
veten (një burri për seks)? 

6. Pse e thotë këtë Aishja nëse kjo do të ishte diçka normale? Mbani 
mend që Muhamedi ishte ai që tha se gruaja që i ofrohej një burri ishte 
një kurvë! 

 

Të njejtën histori mund ta lexojmë në këta libra: 

Sahih Muslim, libri i ushqyerjes me gji, Faqe 1065, Hadith 49 ose Sahih Buhari, 
Libri i Tafsirit, Kapitulli i Al Ahzabit, V3, Faqe 118, 163, 164. 

[ ] 
 

Muhamedi u përpoq që të dhunonte Umaima bint An Nu’man bin Sharahin. Kjo 
grua ishte e bija e Al Nu’manit, që ishte sundimtari i popullit të tij, por me ushtrinë 
e Muhamedit që sa vinte e rritej, ky fis ra nën komandën e Muhamedit. Kush 
mund t’i thoshte jo Muhamedit! Por ajo ishte trimëreshë dhe i tha jo Muhamedit. 

Nëse shikoni Kuranin, aty thuhet ‘një grua i ofroi veten profetit’, por Muhamedi 
nuk mund të ndalej atje. Me gjithë gratë që ai kishte, plus ato që i ofronin veten, 
nuk i mjaftonin sepse ai nuk kishte turp që të përdhunonte kë të mundej. 
 

Buhari, V7, Libri 63, Hadith 182: 
 

[ ] 

...kur Profeti hyri tek ajo, i tha, “M’u jep mua! (për të fjetur me të) si dhuratë. 
Ajo tha, “Si mundet një mbretëreshë t’i jepet një njeriu të egër?” Profeti 
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ngriti dorën që ta godasë atë që ajo të mblidhej. Ajo i tha, “Unë kërkoj 
mbrojtje tek Allahu prej teje!” Tani i kërkove mbrojtje dikujt që mundet të të 
shpëtojë ty.” 

Sahih Buhari, Libri Xhami Al Sahih Al Mu’khtaser, botim i 1987, v6, Hadith 4957. 

[ ] 

E njejta histori gjendet edhe në shumë libra të tjerë islamikë duke përfshirë edhe 
librin e Al-Siras, V4, 588/589, Beirut, 1952, dhe Tafsir Al Qurtubi, V14, Faqe 167, 
Beirut, 1973. 
 

Me shkronja të zeza kam theksuar përgjigjen e saj ndaj tij, “Si mundet një 
mbretëreshë t’i jepet një njeriu të egër?” E bëra këtë sepse në përkthimet 
anglisht muslimanët mundohen që të mbulojnë këtë hadith të turpshëm duke i 
tjetërsuar fjalët dhe i bëjnë të duken sikur ajo po i kërkonte atij që të martohej me 
të, kur ai i kërkoi asaj të shkonte me të, por ajo e quan një “njeri të egër 
(shtazë)”. 

1. Në këtë histori shikojmë se si ky njeri i varur nga seksi, profet i Allahut, nuk 
ka kufinj kur vjen puna se deri ku mundet e ku duhet të ndalojë. Mbasi lexon 
Hadithin, shiko se çfarë po i kërkon ai asaj që të bëjë. T’i ofrohet atij falas! 
Duket qartë që ajo e mori këtë si ofendim të madh! Ky është një poshtërim i 
madh për këdo femër që ka një fije respekt për veten. Imagjinoni një burrë 
që hyn në shtëpinë e një gruaje dhe në momentin e parë që hyn, i kërkon 
asaj seks, dhe t’i ofrohet atij si dhuratë! Nëse do të pyesnim këdo musliman 
nëse është e pranueshme në Islam për një burrë që të hyjë në shtëpinë e 
një gruaje të panjohur dhe t’i kërkosh asaj seks si dhuratë, ai do të të 
thoshte, jo, “Nuk ka mundësi!” Për Muhamedin është ok! Është e qartë që 
muslimanët sot kanë shumë më tepër moralitet se sa Muhamedi. Jam i 
sigurt që nëse Muhamedi do të përpiqej që të bënte diçka të ngjashme sot, 
arabët vetë do ta luftonin ashtu siç bënë edhe dikur. 

Profeti ishte i preferuar përmbi gjithë njerëzimin në 16 çështje: 
 

Tafsir Al Quran (Al Jame’ Le Ahkam, Al Quran) nga Imam Al-Qurtubi, Beirut, 
1992, V14, Faqe 212. 

[ ] 

Ja disa nga gjashtëmbëdhjetë mënyrat në të cilat Muhamedi ishte i preferuari: 

1. I jepej pjesa më e mirë e plaçkës së luftës. 

2. I jepej e pesta pjesë e plaçkës së luftës. 

3. I kërkuar për seks (nga cilado grua pa martesë) 

4. Numër i madh grash, më shumë se katër gra! 
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5. Seks me marrëveshje me fjalë (gratë ofroheshin) si dhuratë@ 

6. Martesë pa një garant. 

7. Martesë pa prikë. 

8. Martesa në rastin e I’hramit (Muhamedi ishte i vetmi musliman që mund 
të bënte seks gjatë haxhit)! 

 

9. Nëse bënte ndonjë betim grave të tij, mund ta thyente! 

10. Nëse do t’i vinte syri te një grua e martuar, burri i saj duhet ta divorconte 
atë, në mënyrë që profeti ta shtinte në dorë! 

Ne do ta lemë me kaq dhe do t’i hedhim një sy këtyre dhjetë gjërave të fundit që 
ishin privilegje të Muhamedit përmbi të gjithë pjesën tjetër të njerëzimit. 

1. Vini re që gjithçka për të cilën Allahu e favorizonte atë kishte të bënte me 
dy gjëra: o me seksin ose me paratë! 

2. Ai është përmbi gjithçka që Allahu dekreton. Është e nënkuptuar që 
çfarë Allahu dekretonte për njerëzimin ishte e përsosur, siç pretendojnë 
muslimanët, por qartësisht ato dekrete nuk i përshtaten Muhamedit. Ai 
ka nevojë për më shumë! 

3. Janë vetëm Allahu dhe Muhamedi që janë mbi çfarëdo lloj ligji! Ligji i 
Allahut bëhej në dy mënyra. Një ligj që të praktikohej nga muslimanët 
dhe një tjetër për t’i siguruar avantazhe Muhamedit. Kjo e bën 
Muhamedin që të ishte mbi gjithë njerëzimin. Kjo është në kundërshtim 
me Kuran 49:13 

 

O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe 
ju bëmë popuj e fise, për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek 
Allahu është ai që i bindet Atij. Sepse Allahu është i gjithëdijshëm. 

 Pra më i miri është ai që i bindet rregullave të Allahut, por siç e 
shikojmë Muhamedi nuk i bindet Allahut. Kurani thotë katër gra, por 
Muhamedi vazhdon të martohet me sa t’ia ketë qejfi! 

 Allahu thotë se ju duhet një garant që të kërkoni dorën një gruaje në 
martesë që kjo të jetë e ligjshme. Muhamedit nuk i pëlqente kjo. 

 Sipas Kuranit duhet t’i paguash grave një prikë në mënyrë që të 
martohesh me to. Muhamedi i donte gratë falas! 

 Allahu i urdhëroi burrat që të mos u binin në qafë grave të martuara, por 
Muhamedi ishte duke i urdhëruar burrat t’i linin gratë e tyre nëse atij i 
vente syri. Po, edhe nëse ajo ishte e martuar! 

 

Sigurisht, në fund të fundit ai është më i miri ndër burrat! Edhe profet! 
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 Krishti tha tek Mateu 5:28 

Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka 
shkelur kurorën me të në zemrën e vet. 

 Ku qëndron Muhamedi krahasuar me mësimin e Krishtit? 
 
 

Vdekja e Muhamedit provon që ai ishte 
një profet i rremë 

 

Ndëshkimi i Allahut për këdo që gënjen mbi Perëndinë e vërtetë (...flet gjëra të 
rreme mbi Ne [Allahun])...Ne sigurisht që do t’i presim arterien e tij jetësore 
(aortën)... 

Në këtë rast, ne do të shohim prova habitëse nga Kurani mbi Muhamedin si 
profet i rremë në Kuran 69. Allahu është duke thënë se atij që gënjen për të ai do 
t’ia presë arterien jetësore (aortën). Lexoni me mua ju lutem, Kuran 69:44-47 

44Sikur ai (Muhamedi), në mënyrë të rreme, të Na kishte veshur ndonjë fjalë, 
45Ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë (ose me forcë e fuqi) 46dhe me 
siguri që do t’ia prisnim arterien jetësore (aortën) 47e askush prej jush nuk do 
të mund ta mbronte prej ndëshkimit tonë. 

Ky është premtimi i Allahut, për ta vrarë, në një mënyrë shumë specifike, atë që 
gënjente për të. Gjërat do të dukeshin normale nëse Muhamedi të mos kishte 
vdekur në të njejtën mënyrë siç Allahu të kishte përcaktuar për ta vrarë atë që do 
të shpikte ndonjë fjalë të rreme mbi të (Allahun)! 

Në librin e Sahih Buharit, gjejmë këtë histori të një gruaje çifute që kërkoi të 
hakmerrej për vdekjen e familjes së saj nga dora e Muhamedit dhe njerëzve të 
tij. Nga Sahih Buhari, Libri 47, Hadith786, Sahih Muslim, Libri 026, Hadith 5430 
dhe 5431: 
 

Tregon Anas Bin Malik: “Një grua çifute i nxorri përpara një kec të helmatisur 
profetit për të ngrënë. Ajo u kap dhe iu soll përpara profetit, dhe e pyetën 
atë, “A ta vrasim këtë?” Profeti iu përgjigj, ‘Jo, mos e vrisni!’ Si edhe, unë 
vazhdova të vëzhgoj efektin e helmit në qiellzën e gojës së të Dërguarit të 
Allahut.” 

 

Më vonë gruas iu pre koka, por hezitimi fillestar i Muhamedit mendoj se ishte që 
priste dhe të shikonte se mos ajo kishte edhe ndonjë kurë për helmin. 

Lexojmë tek Sahih Buhari, v5, Libri 59, Hadith 713: 

Tregon Aishja: “Profeti në agoninë me të cilën vdiq, thoshte, ‘O Aishe! 
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Akoma e ndjej dhimbjen e shkaktuar nga ushqimi që hëngra në Khajber, dhe 
tani, ndjej sikur po më presin damarin (aortën), prej atij helmit.’” 

1. Vini re që Aishja tha që kjo ndodhi. “Profeti në agoninë e tij me të cilën 
vdiq”, dhe gjithashtu që Muhamedi “thoshte”. Pra sipas Aishes, 
Muhamedi asnjëherë nuk u ankua për tjetër gjë në agoninë e vdekjes 
përveç helmit të hedhur në ushqimin që hëngri në Khajber. 

2. Kjo do të thotë që shkaku i vetëm i vdekjes së Muhamedit ishte ushqimi 
i helmatisur. 

3. Mbani mend tek Kuran 69:44-46 thuhet qartë që ai që do të gënjejë mbi 
perëndinë, Allahu do t’ia presë aortën. Kuran 69:46: “me siguri që do t’ia 
prisnim arterien jetësore (aortën).” 

4. Mbasi u helmua, kjo ishte ekzakt ajo që i ndodhi Muhamedit! 
 

5. Sa kohë që kjo ishte mënyra e vdekjes zgjedhur nga perëndia e 
Muhamedit, për atë që gënjen mbi të (Allahun), atëherë si munden 
muslimanët që ta shpjegojnë që Allahu ndenji duke e bërë sehir vdekjen 
e Muhamedit në atë mënyrë? Sipas këtij vargu, kjo është ajo që Allahu 
bën vetëm me ata që i bëjnë keq atij! 

 

6. Nëse ju kujtohet, muslimanët besojnë në atë që ata e quajnë ‘Al Qadr’, 
ose Kader ( قدر  ) që ka kuptimin fat ose paracaktim hyjnor, ku Allahu 
është i vetmi që do të vendosë se si do të vdesë secili pa përjashtim. 

 

7. Kjo patjetër do të thotë që ishte Allahu ai që donte që Muhamedi të 
vdiste në atë mënyrë! Kjo duhet të ketë qenë një ndëshkim për 
gënjeshtrat e Muhamedit! 

8. Unë do të thoja që ishte Perëndia i vërtetë që e bëri këtë gjë, jo 
perëndia i Muhamedit. Ai donte të na tregonte që Ai do ta realizonte 
pikërisht atë që Muhamedi kishte shpallur me gojën e vet për atë që do 
të gënjente për Perëndinë e vërtetë, dhe në të njejtën kohë të 
ekspozonte Muhamedin me gjithë gënjeshtrat e tij. 

9. Një gjë e fundit. Nëse muslimanët pretendojnë se Allahu e shpëtoi 
Jezus Krishtin nga vdekja duke mos lejuar që ai të vdiste në duart e 
çifutëve, atëherë pse Allahu e lejoi Muhamedin që të vritej pikërisht nga 
duart e një çifuteje? A do të thotë kjo se Allahu e donte Jezusin më 
shumë se Muhamedin? A nuk thotë Kurani se Muhamedi është më i 
miri i të gjithë krijesave të Allahut? 

 

Muhamedi, Perëndi apo Njeri? 
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Lexojmë tek Kuran 33:45-46 
 

 أ یھا النبي إنا أر سلناك  شاھد ا  و مبشر ا  و نذیرا 

 إلى ا5 بإذ نھ وسر اجا مینر ا  یا

سورة ا ألحز اب) ودا عیا  , El-Ahzab, 

45,46) 

45O Profet! Ne të kemi caktuar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe 
paralajmërues; 

46njëkohësisht si i dërguar i Allahut me lejen e Tij dhe si llambë me dritë 
ndriçuese. 

 

Al-Tabari, V4, Faqe 501 në komentarin e tij thotë: 

[ ] 
 

Kjo pra, ‘dritë’ i referohet Muhamedit sepse njerëzit udhëzohen prej tij si të 
udhëzoheshin nga një dritë... 

Në një varg tjetër, tek Kuran 5:15 gjejmë këtë: 
 

 أھ ل الكتاب  قد  اجءكم  رسولنا ییبن لكم كثیرا  مما كنتم  تخفون من  الكتاب  و یعفو نع 
كثیر  قد جاء كم من  ا5 نور و كتاب  مبین یا  

( سورة المائدة  , El-Ma’ide, 5:15) 

O besimtarë të Librit (të krishterë dhe hebrej)! Sigurisht që juve ju erdhi i 
Dërguari Ynë, duke ju qartësuar gjëra nga ato që i keni fshehur ju prej Librit 
(Biblës) dhe ju fal shumë, juve ju erdhi si dritë dhe Libër i qartë (Kurani) prej 
Allahut. 

Siç e shohim nga ky varg, Allahu dërgoi dy gjëra, dritë dhe një libër. Dritë 
nuk mundet të nënkuptojë librin, sepse thuhet qartë “dritë dhe një libër”, dhe 
jo dritë nga një libër. Gjithashtu vini re që vargu flet për Muhamedin dhe që 
ai është duke ardhur tek ata. Të dy palët, Shi’a dhe Sunni besojnë që 
Muhamedi është i krijuar prej drite për ta, megjithëse ai është një njeri në të 
njejtën kohë. Kur muslimanët besojnë se Muhamedi është një dritë, ata 
nënkuptojnë se ai është NJERI dhe PERËNDI në të njejtën kohë! 
Muslimanët të thonë, “Ne nuk besojmë se ai është Perëndi.” Atëherë si 
është “dritë” ai kur Kurani thotë qartë se edhe Allahu është dritë gjithashtu? 

 
 

Muhamedi i krijuar para Adamit! 
 

Në Tafsir Ibn Kathir, V3, Faqe 470 lexojmë: 
 

[ ] 
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Që profeti tha, “Unë isha i pari i profetëve që u krijua dhe jam i fundit prej 
tyre që u dërgua.” 

 Pa shikoni Muhamedin! Duket sikur ai është duke kopjuar fjalët e 
Jezusit. Duket sikur Muhamedi thotë se është alfa dhe omega! 

Gjoni 9:5 Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. 

 Kurani thotë se Muhamedi është dritë për botën, por si mund të jetë ai 
dritë kur bën ligësi? Kurani tregon në shumë kapituj që ai mëkatoi. Edhe 
Kurani flet që Muhamedit iu kërkua nga Allahu që të kërkojë falje, tek 
Kuran 47:19. 

Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut! Kërko falje për mëkatin 
tënd dhe për besimtarët e besimtaret! Allahu e di se si silleni ju dhe ku 
qëndroni. 

 A keni menduar ndonjëherë që drita e botës të kishte nevojë që ta 
udhëzonin në këtë mënyrë? 

 Ky varg tregon se si është kujtesa e Muhamedit, dhe është pra, njëlloj si 
moraliteti i tij. Është si moti, e ndryshueshme, deri në atë pikë sa ai bie 
në kundërshtim me vargje të tjera në një mënyrë shumë flagrante. Si 
p.sh. Kuran 9:80. 

U lute për ta apo nuk u lute (o Muhamed), Allahu nuk do t’i falë, edhe sikur ti 
të kërkosh falje për ta shtatëdhjetë herë! 

 

Nëse shkojmë te Hadithet, Sahih Muslim, Libri 4, Hadith 2129, lexojmë: 

Ebu Hurejra tregon, “i Dërguari i Allahut, Allahu e lustë, tha: ‘Iu apelova 
Allahut me lejen e tij për falje për nënën time, por ai nuk e lejoi. I kërkova 
miratim prej tij që të shkoja të vizitoja varrin e saj, dhe ai ma dha lejen.” 

 

Gjithashtu te libri Tuhafat Al A’hwazi Fe Al-Turmizi, Tafsir Al-Qur’an, botim 1953, 
faqe 401: 

[ ] 

Muhamedi po i kërkonte Allahut për faljen për xhaxhain e tij (Abu Talib), Aliu 
(kushëriri i Muhamedit) tha (bërtiti), “Ti je duke kërkuar për faljen e të 
pafeve!” Muhamedi tha, “A nuk kërkoi Abrahami faljen për babain e tij?” 

E njejta histori mund të gjendet në shumë libra të tjerë si Asbab Al-Nuzul, botim 
1963, V1, Faqe 176. 
 

Emri i babait të Abrahamit 

Tani, kjo është për të qeshur. Ku e gjeti informacionin Muhamedi për emrin e 
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babait të Abrahamit? Mos harroni se edhe emri i babait të Abrahamit është 
gabim në Kuran që thotë se ai quhej Azar (Kuran 6:74). Po Terahu kush ishte 
atëherë? 

Jozueu 24:2. 
 

Dhe Jozueu i tha tërë popullit: "Kështu flet Zoti, Perëndia i Izraelit: "Në 
kohërat e kaluara, etërit tuaj, si Terahu, ati i Abrahamit dhe i Nahorit, 
banonin matanë lumit dhe u shërbenin perëndive të tjera. 

 

Luka 3:34 

..bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Terahut, bir i Nahorit; 

Siç e shikoni, ne mund ta shtojmë këtë si një nga gabimet e shumta në Kuran. 
Nëse muslimanët thonë se Bibla është e korruptuar, dhe që Bibla është gabim, jo 
Kurani, atëherë a mund të më jepni mua një arsye se pse hebrejtë e paskan 
ndryshuar emrin e babait të Abrahamit? 

 Gjëja më qesharake në lidhje me Muhamedin në Kuran është që ai i krijonte 
historitë si të ishin reale. Duket qartë që ky njeri do të kishte qenë një 
skenarist i shkëlqyer filmash. Në një rast Muhamedi po përpiqej që t’ia 
hidhte fisit të ‘Abdullah Ibn Ubaiut, që ishte një udhëheqës i fuqishëm i 
fiseve Al-Aws dhe Al-Khazraxh. Kur vdiq Ibn Ubaiu, Muhamedi u lut mbi 
varrin e tij. Ai po bënte hipokritin para fisit të tij. Më vonë ai vuri re që kjo nuk 
i solli ndonjë dobi. Në fakt, bëri krejtësisht efekt të kundërt për muslimanët. 
Ata filluan të habiten se pse ai kërkoi për faljen e armiqve të Allahut kur 
Allahu thotë tek Kuran 4:48. 

Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por 
gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që i bën shok Allahut 
(në adhurim), ka bërë mëkat të tmerrshëm. 

Tek Kuran 9:80, Muhamedi është duke bërë atë që nuk duhet ta bëjë kurrë, po 
përpiqet t’i bëjë qejfin paganëve sepse është akoma pa një ushtri. Prandaj dhe u 
tregua i butë e i mirë deri në atë pikë sa të lutej mbi varrin e një të pafeu. 

[ ] 

Libri me titull Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Buhari, Al-Raian Publishing, 
Botim i 1896, V8, Faqe 334, Hadith 4393: 

Në të njejtën kohë, ndërsa Abdullah Ibn Ubai vdiq i biri i tij Abduallah Ibn 
Abdullah erdhi tek profeti duke i kërkuar nëse mund t’i jepte atij një këmishë 
në mënyrë që të mbështillte të atin me të, prandaj profeti i dha atij këmishën 
e tij dhe i kërkoi që të shkonte të lutej mbi të, Kështu i Dërguari i Allahut 
qëndroi në këmbë për t’u lutur për të vdekurin, dhe menjëherë Umari u çua 
dhe zuri rrobën e profetit dhe i tha Muhamedit: “Si lutesh mbi të kur Allahu e 
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ka ndaluar që ti të lutesh për të?” Profeti iu përgjigj duke thënë: “Allahu më 
ka thënë nëse lutesh për ta e jo mos u lut për ta. Atëherë edhe sikur të 
lutesh shtatëdhjetë herë ose më shumë, Allahu prapë nuk do t’i falë ata.” 
Profeti vazhdoi dhe tha, “Ai është hipokrit!” Por ky (tregimtari) tha, “Profeti u 
lut mbi të!” Kështu Allahu dërgoi një varg që thoshte, Mos u lut mbi ta dhe as 
mos u lut mbi asnjë prej tyre e as mos rri pranë varreve të tyre. 

 

Tek Kuran 9:113, Muhamedi theu ligjin e perëndisë së tij sepse i vdekuri ishte 
xhaxhai i tij siç e shikojmë nga interpretimi i Sahih Al Buharit, Tafsir Al Qur’an, 
Botim i 1993, Faqe 1718, Hadith 4398. 

Kur i erdhi vdekja Abu Talibit, profeti hyri tek ai dhe Abu Xhahili (xhaxhai i 
Muhamedit) ishte aty dhe profeti tha, “Oh xhaxhai im, pse nuk e the që nuk 
ka zot tjetër veç Allahut? Kështu që ta përdorja për të ndërhyrë për ty para 
Allahut?” Abu Xhahili tha: “Abu Talib a do ta lije ti besimin e etërve të tu?” 
Muhamedi tha, “Unë do të ndërhyj për ty para Allahut, duke kërkuar faljen e 
tij,” kështu që vargu zbriti që thoshte, “Mund të mos bëjë për një profet që të 
ndërhyjë për paganët.” 

Siç e shikoni, Muhamedi e dinte që ai nuk duhet të lutej mbi armiqtë e Allahut, që 
ai i dinte që ishin hipokritë, dhe të gjithë muslimanët e dinin se i keq kishte qenë 
ky njeri ndaj Islamit. Umari e dinte që kjo ishte kundër mësimit dhe urdhërit të 
Allahut, por prapë Muhamedi vendosi që të bënte hipokritin, duke u lutur mbi atë 
të cilin Allahu nuk do ta pranonte. Muhamedi u lut prapëse prapë. Pra, pse u lut 
Muhamedi për të? 

Çështja është se ligji i Allahut është i ndryshueshëm dhe i fiksueshëm, varet nga 
planet e Muhamedit dhe nevojat mashtruese që i dalin atij. Kur ai dëshiron që 
Allahu të falë paganët, ai luante atë rol. Kur kjo nuk funksiononte, ose ku nuk ia 
kishte më nevojën, apo këto veprime nuk i dilnin më përfituese, ai atëherë 
shpikte një varg sikur Allahu ishte i zemëruar me të. Ne këtë mënyrë ai siguronte 
një rrugëdalje të shtruar para muslimanëve duke treguar që, “Po, Allahu është ai 
që më udhëzon dhe siç e shihni, nëse unë gaboj, Allahu vëshgon mbi ne e na 
ruan!” 

Kjo na çon tani tek...: 
 

Muhamedi mëkatari dhe leja nga Allahu për të mëkatuar 

Kuran 47:19 

Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut! Kërko falje për mëkatin 
tënd dhe për besimtarët e besimtaret! Allahu e di se si silleni ju dhe ku 
qëndroni. 

 

Kuran 48:2 
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Për të t’i falur ty (Muhamed) Allahu mëkatet e mëparshme dhe të ardhshme, 
për ta plotësuar favorin e vet ndaj teje dhe për të të udhëzuar në rrugën e 
drejtë. 

 

 Siç e shikoni këtu, Allahu është duke i dhënë Muhamedit një leje të 
hapur për të gjitha llojet e mëkateve, dhe i dha atij faljen edhe për 
mëkatet e ardhshme! Edhe pa patur nevojë Muhamedi që të kërkojë 
ndonjëherë falje. 

 Në të njëjtën kohë e shikoni që vargu thotë, “për të të udhëzuar në 
Rrugën e Drejtë.” Allahu e fal Muhamedin me anë të udhëzimit! Çfarë 
ishte ky lloj udhëzimi që nuk ishte i mjaftueshëm për ta ndaluar 
Muhamedin nga të qenurit një mëkatar? Në kulmin e kësaj, ai është 
madje drita e botës. Muhamedi tha tek Sahih Buhari, V9, faqe 403, dhe 
Sahih Buhari, Libri 93, Hadith 534: 

 

..kështu pra Allah të lutem fal mëkatet e mëparshme ose ato që do të bëj në 
të ardhmen, ato mëkate që kam bërë fshehurazi e ato që janë bërë në 
publik, dhe të tjera që ti i di më mirë se unë. Askush nuk ka të drejtë të 
lëvdohet veç teje. 

Ja pra, përsëri! Pse është duke kërkuar faljen Muhamedi, kur atij i është dhënë 
falja edhe për mëkatet e së ardhmes? 

 Gjërat nuk ndalojnë ose përfundojnë këtu. Muhamedi krijoi madje 
rregulla dhe ligje që nuk ishin nga Allahu, siç thuhet tek Kuran 66:1. 

O Profet! Përse po ia ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar 
t’u bësh qejfin grave të tua?! Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë. 

 Në këtë kapitull Muhamedi u zu në marrëdhënie intime me një nga 
skllavet e tij në shtëpinë e një prej bashkëshorteve të tij, Hafsas. Ai u 
përfshi në një grindje të madhe me të shoqen. Ajo dhe gratë e tjera të tij 
nuk e duruan dot degradimin e Muhamedit, por pastaj, Allahu vetë (mos 
u habit! Allahu është gjithmonë gati për çdo dëshirë të Muhamedit, edhe 
brenda shtëpisë së tij), dërgon një kapitull të tërë që i kërcënon gratë e 
Muhamedit, nëse ato nuk pushojnë së ngacmuari jetën seksuale të 
Muhamedit dhe argëtimin e tij të preferuar si tek Kuran 66:5. 

Në qoftë se ai ju divorcon, Zoti i tij mund t’ju zëvendësojë me gra më të mira 
se ju: myslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, 
adhuruese (të Allahut), agjëruese, të martuara më parë ose të virgjëra. 

 Kushedi sa i madh ka qenë sherri, deri në atë pikë sa vetë perëndia nga 
qielli i tij zbret një kapitull të tërë për këtë muhabet? Po ashtu, pse mban 
anën e Muhamedit Allahu kundër grave të tij? Nëse e vini re, Muhamedi 
bën një premtim që të mos e bëjë më, por më vonë kur fiton më shumë 
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pushtet, atij filloi t’i mungojë koha e mirë që kalonte me gratë që e 
rrethonin. Atëherë atij i zbritet vargu 66:1, i prezantuar sikur ishte Allahu 
që donte që ai të bënte seks me gratë e tjera. Për t’ua mbyllur gojën 
bashkëshorteve të tij dhe për t’u siguruar që ato asnjëherë të mos 
ankoheshin më, ai zbret edhe vargun 66:5. 

Fakti është që Muhamedi e mori këtë nga Umar Ibn Khatab për ta futur në Kuran 
sepse i pëlqeu, siç e shohim nga Hadithet: Libri i Ol-It’qan Fee Olum Al-Qur’an, 
V1, Faqe 137: 

Tregon Anas, që Umar Ibn Al-Khatab tha: I plotfuqishmi im ra dakord me mua në 
tre gjëra: 

(e para), unë thashë, O i Dërguari i Allahut, sa do të doja që ti të merrje si 
vendin tënd të adhurimit vendin ku Abrahami kishte (vendin e tij të) lutjes. 
Dhe kështu erdhi frymëzimi hyjnor (faqe 137) (Kuran 2:125). Pra merrni ju 
(muslimanë) vendin e Abrahamit si një vend lutjeje. 

(e dyta), dhe unë i thashë Profetit, Profetit të Allahut, ‘Të mirët e të këqijtë i 
flasin grave të tua, prandaj urdhëroji ato që të mbulohen me vel! Kështu 
Allahu zbriti ajetin për sa i takon mbulimit të grave (Kuran 24:31). 

(e treta), gratë e profetit u bënë bashkë kundër profetit, dhe unë u thashë, 
‘Ndoshta në qoftë se si, Zoti i Profetit, t’ju divorconte ju (të gjitha gratë) dhe 
t’u zevendësonte me gra më të mira se ju.’ Kështu ajeti zbriti (Kuran 66:5) 
njëlloj siç e thashë unë.” 

Të njejtën histori mund ta gjeni tek Sahih Al Buhari, Libri 8, Hadith 395. 
 

Më vonë do të hyjmë më thellë në këtë hadith, por jo tani, por thjesht vini re se si 
Umar tha, “Allahu përdori fjalët njëlloj siç i thashë unë!” Është kaq e qartë që 
frymëzimi Muhamedit nuk i vinte nga Perëndia, por nga opinionet e burrave rreth 
e qark atij, deri edhe te zgjedhja e Qabes. Zgjedhja u bë nga Umari dhe jo nga 
Allahu! 

Muhamedi thjesht kopjonte fjalë, ide, plane, poema, emra, edhe madje histori siç 
do të shohim nga leximin e mëtejshëm dhe kërkimin. Le të lexojmë përsëri 
vargun nga Kuran 66:5. 

Në qoftë se ai ju divorcon, Zoti i tij mund t’ju zëvendësojë me gra më të mira 
se ju: myslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, 
adhuruese (të Allahut), agjëruese, të martuara më parë ose të virgjëra. 

Vini re sa më poshtë: 
 

 Kur të gjitha bashkëshortet e veta i dalin kundër pa përjashtim, është provë 
e qartë që Muhamedi nuk ishte një bashkëshort i mirë për gratë e tij, siç 
muslimanët përpiqen ta na e shesin për ta besuar. 
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 Përse përfshihet Allahu këtu në çështje familjare? Nëse unë kam një grindje 
me gruan time, a do të dërgojë Allahu një ajet kundër saj? 

 A keni dëgjuar ndonjëherë për një divorcim të të 11 grave njëkohësisht? Të 
gjitha dalin në gabim, por vetëm Muhamedi ka të drejtë? 

 Ideja e zëvendësimit të grave erdhi nga Umari. Pse kishte nevojë Muhamedi 
që t’i ndërronte gratë me të tjera? Ndërrimi këtu tregon se gratë në Islam 
konsiderohen si pjesët e këmbimit të makinave. Ato nuk kanë vlerë si 
persona, vetëm vlerën e një pune apo funksioni që bëjnë, asgjë më tepër! 

 

Kjo shpjegon se pse Islami i sheh me përbuzje gratë. 
 

Gratë në Islam 
 
Kam parë shumë artikuj të shkruar nga muslimanë, e madje nga gra muslimane. 
Ata përpiqen të na hedhin hi syve duke thënë se ne duhet të arrijmë ta ndajmë 
Islamin nga kultura e muslimanëve! Ne nuk kemi ndërmend të flasim për 
kulturën, dhe për ta bërë më të qartë që nga fillimi, nuk duam të përziejmë 
Islamin me kulturën. Mbani mend, ju muslimanë që lexoni fjalët e mia, referencat 
e mëposhtme nuk janë nga kultura por nga: 
 

1. Vargje të Kuranit mbi gratë. 

2. Hadithet e Muhamedit, ose thënie të tij, mbi gratë. 
 

3. Ligjet e Muhamedit dhe urdhërat e tij që kanë të bëjnë me gratë. 

4. Zero argumente kulturore. 

5. Referenca islamike dhe aprovime gjyqësore islamike 
 

Gratë nuk duhet të heqin qimet e fytyrës ose do të 
përfundojnë në zjarrin e ferrit 
 

Nga Sahih Buhari, V6, Libri 60, Hadith 408: 

Allahu i mallkon ato gra... që heqin qimet e fytyrës që të duken më të 
bukura, sepse përpiqen të ndryshojnë krijesën e Allahut. 

A do të thotë kjo që të gjitha gratë muslimane do të përfundojnë në ferr? Të 
gjitha gratë arabe janë leshtore, siç janë dhe burrat gjithashtu, kështu që për ta 
kënaqur Allahun gratë mos duhet të rrisin mjekër e mustaqe? 
 

Gjëja më qesharake është që justifikimi i Muhamedit ishte që këto gra ishin duke 
bërë ndryshime të pamjes që Allahu u kishte dhënë atyre, por më vonë 
Muhamedi u kthye dhe i urdhëroi që të pastronin nga qimet pjesët private. 
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Muhamedi madje për vete i lyente flokët më këna duke i bërë të kuqe. 

Shikoni Sahih Buhari, Libri 56, Hadith 668, dhe Sahih Buhari, Libri 72, Hadith 
786. 

Ebu Hurejra tregoi: i dërguari i Allahut tha, “Hebrejtë dhe të krishterët, nuk i 
lyejnë flokët e tyre të thinjur, kështu që ju muslimanët bëni të kundërtën e 
asaj që ata bëjnë, kështu që i lyeni flokët dhe mjekrat e thinjura...” 

Pse Muhamedi është duke bërë diçka vetëm për të shkuar kundër asaj që bëjnë 
të krishterët dhe çifutët? Ai i mallkon gratë që përpiqen që të ndryshojnë pamjen 
e tyre duke hequr qimet e fytyrës, por në të njëjtën kohë nuk ishte problem për 
burrat që të lyenin flokët e mjekrat e thinjura? 

Ky hadith provon që Muhamedi po shpikte rregulla, jo sepse ato ishin të drejta, 
ose kishin të bënin me të drejtën e të gabuarën, por thjesht që të bënte të 
kundërtën e asaj që bënin të krishterët dhe çifutët. 
 

Sahih Muslim, Libri 024, Hadith 5243: 

...Koka dhe mjekra e tij ishin të bardha si hisopi. Prandaj, ai i Dërguari i 
Allahut, i udhëzoi gratë për ngjyrën e flokëve të tij që donte ta ndryshonte, 
kështu ato morën urdhër që të bënin diçka në lidhje me këtë. 

 

Pse është ngjyra e mjekrës së Muhamedit kaq e rëndësishme si burrë që ishte, 
fokusi kryesor i të cilit duhet të ishte Islami dhe Allahu? 
 

Gratë si dëshmitare 
 

Para së gjithash, më duhet t’ju informoj që gratë në Islam mund të dalin si 
dëshmitare në gjyq vetëm për raste kontratash apo marrëveshjesh monetare, por 
kjo nuk përfshin dëshmimin për çfarëdo lloj trashëgimie ose për krime të 
ndodhura. Kjo do të thotë që gratë nuk pranohen si dëshmitare në gjyqe në të 
gjitha rastet e mëposhtme: 
 

1. Krime (vrasje, vjedhje, etj.) Libri i Badae’ Al Sanae’, V9, Faqe 4079: “Gratë 
nuk pranohen si dëshmitare në të gjitha llojet e krimeve që vijnë me 
ndëshkime.” 

 

[ ] 

2. Kurorëshkelje: Kuran 24:4, interpretimi i Al Qurtubit, që tha në komentarin e 
tij: “prej të plotfuqishmit thuhet, sill katër dëshmitarë për të (në rast tradhëtie 
bashkëshortore) ai tha që dëshmitarët duhet të jenë vetëm meshkuj, dhe i 
gjithë kombi ka rënë dakort për këtë.” 

 

[ ] 

3. Idhujtari 
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4. Divorc ose Martesë: Libri i A Mugnit nga Ibn ‘Qudama, V7/8: “...asnjë 
martesë nuk është e pranuar nga një dëshmitar mashkull dhe dy dëshmitare 
femra të rënë dakord me këtë. Nukha’ee dhe Al Shafe’e dhe Al Oza’e.” 

 

[ ] 

5. Trashëgimi: Kuran 5:106: “O besimtarë! Kur t’ju afrohet vdekja, me rastin e 
lënies së testamentit, le të dëshmojnë dy burra prej jush ose dy të tjerë që 
nuk janë prej jush...”31 

 

 یا أیھا الذ ین آ منوا شھادة  بنیكم إذا  حضر أحدكم الموت حین الو صیة اثنان ذو ا عدل منكم
 آخر ان من  غیركم  إن  أنتم  ضربتم في األر ض  فأصابتكم  مصیبة الموت  تحبسونھما من 
 الصالة فیقسمان  با5 إن  ارتتبم ال نشتري  بھ ثمنا ولو  كان  ذا  قربى وال نكتم شھاد ة  ا5 أو 
إ نا إذ ا  لمن  اآلثمین بعد  

Tafsir Ibn Kathir, Publikoi Tibah, 2002, V3, Faqe 217 nuk lejon as jo muslimanët: 

[ ] 

Ibn Xharir tha: “Nuk është e lejueshme ose e pranueshme të kesh të pafetë 
(jo muslimanët) si dëshmitarë, as në qytet e as në udhëtim.” 

Libri i Fro’ Al-Fiqh Al-um nga Imam Muhammad Ibn Idriz Al Shaf’e. Botim 1990 
nga D.T., Faqe 17: 

Duhet të jenë besimtarë të lirë (jo skllevër) dhe interpretimi i dy vargjeve, 
thuhet se ndalohet pranim dëshmie nga të krishterët dhe çifutët. 

Fatwa (përgjigje sipas Ligjit Islamik) 

Datë 19.6.2001, nga www.islamweb.net, Fatwa #591: 

Pyetja: A mundet që gratë të jenë dëshmitare? Një burrë dhe dy gra ose katër 
gra? 
 

Përgjigjja: 
 

[ ] 

Nuk lejohet për gratë që të jenë dëshmitare në rastin e një martese, ose në 
gjykim rastesh kriminale (që meritojnë ndëshkim) ose rimartesa apo divorce. 

Mund ta shikoni përgjigjen Islamike në këtë link (arabisht): 
 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/591/ 
 
 
31 Përkthimi Prof. Hasan I. Nahit, 5:106 - O besimtarë! Kur t’ju afrohet vdekja, 
me rastin e lënies së testamentit, le të dëshmojnë dy të ndershëm prej jush ose 
dy të tjerë që nuk janë prej jush 
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Shqipërim i përkthimit nga Mohsin Khan i Kuran 5:106 

O ju që besoni! Kur vdekja i afrohet ndokujt prej jush, dhe ju bëni gati 
[ateherë merrni] dëshminë e dy burrave të drejtë nga mesi juaj ose dy të 
tjerë nga jashtë, ndërkohë që jeni duke udhëtuar nëpër tokë dhe ju bie 
vdekja. Mbajini të dy mbas As-Salat (lutjes), [pastaj] nëse jeni në dyshim 
(për besnikërinë e tyre), le të betohen që të dy për Allahun [duke thënë]: “Ne 
nuk lakmojmë asnjë fitim tokësor në këtë gjë, edhe sikur ai (përfituesi) të jetë 
i fis i afërt i yni. Ne nuk do të fshehim dëshminë e Allahut se atëherë do të 
ishim si prej mëkatarësh.” 

 

Unë mund të sjell edhe shumë citime të tjera të ngjashme se si muslimanët janë 
urdhëruar që ta refuzojnë një grua si dëshmitare në çfarëdo rasti, përveç rastit të 
një kontrate me shkrim për një borxh për një periudhë fikse, ose për të cilat 
burrat nuk mund të jenë dëshmitarë sepse janë gjëra që kanë të bëjnë 
vetëm me gratë si për shembull një grua që tregon për periodat e saj. 
 

Kjo do të thotë që në Islam, gratë muslimane nuk janë të pranuara si dëshmitare 
në 99% të rasteve. Ajo perceptohet si në person i gradës së ulët, por më lart se 
një burrë i krishterë. Në Islam të gjithë jo muslimanët janë të papranueshëm si 
dëshmitarë, jo të besuar, e as të mbahen për miq, siç e shikojmë tek Kuran 3:28, 
118, 5:51 dhe 60:1. 
 

Mbani mend muslimanë që i lexoni fjalët e mia, referenca më poshtë është jo 
nga kultura, por nga Kuran 2:282: 

Shkruajeni huanë që ia jepni njëri-tjetrit për një afat të caktuar… Thirrni dy 
dëshmitarë prej njerëzve tuaj e, nëse nuk gjeni dy dëshmitarë burra, atëherë 
thirrni për dëshmitarë një burrë dhe dy gra, nga ata që i quani të 
përshtatshëm; në mënyrë që, nëse njëra grua harron, t’ia kujtojë tjetra. 

Nga ky varg mësojmë që dy burra janë norma për dëshmimin në Islam. Në rast 
se ka vetëm një burrë dhe gra për të dëshmuar atëherë rregulli është si më 
poshtë: 

A. 10,000,000,000 gra nuk janë të pranueshme si persona dëshmues, sepse 
ato duhet të kenë të paktën një burrë bashkë me to. Kjo qartësisht zbulon se 
si i sheh Islami gratë. Është njëlloj sikur ato të mos jenë të përshtatshme për 
të dëshmuar! Nuk ka rëndësi se sa janë, nëse nuk ka të paktën një 
dëshmitar mashkull, atëherë numri i grave nuk ka rëndësi, edhe nëse janë 
10 milionë gra! 

B. Gjithashtu vini re se nuk ka kushte për burrin ose burrat, që merren për 
dëshmitarë. Kjo do të thotë që çdo dy burra mjaftojnë për të bërë punë, por 
në rastin e grave ato duhet të jenë të aprovuara. Shumica e grave nuk janë 
të aprovuara në Islam. Me fjalë të tjera, “Ne duhet të zgjedhim ato që ne 
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mendojmë se janë më të mirat në tufën e plehrave të gjinisë femërore! 

Le t’i hedhim një sy hadithit dhe të shohim se si Muhamedi e përdori këtë varg 
për të shpallur gjykimin e tij mbi gratë si të këqija dhe “të mangëta në 
inteligjencë.” Vini re se ai thotë tek Sahih Buhari, Libri 6, Hadith 301: 

Tregohet nga Abu Said Al-Khudri: “Njëherë para se profeti të dilte për në 
xhami për t’u lutur në ditën e shenjtë që është fundi i muajit të agjërimit të 
Ramazanit. Atëherë ai kaloi pranë disa grave dhe u tha atyre, “Ju gra, jepni 
lëmoshë, sepse kam parë që shumica e banorëve të Zjarrit të Ferrit ishin 
nga ju gratë.” Gratë thanë: “Pse është kështu i Profeti i Allahut?” Ai iu 
përgjigj, “Ju mallkoni shpesh dhe jeni mosmirënjohëse burrave tuaj, dhe unë 
nuk kam parë ndonjë të mangët në inteligjencë të trurit dhe të fesë më 
shumë se ju. Ju i infuenconi që të devijojnë burrat besnikë.” Pastaj gratë 
thanë, “O profet i Allahut, cila është mangësia jonë në inteligjencë dhe në 
fe?” Ai tha duke iu përgjigjur, “A nuk është e saktë që dëshmia e dy grave 
është e barabartë me dëshminë e një burri?” (Kuran 2:282). Ato u përgjigjën 
duke rënë dakord. Ai tha, “Kjo është mangësia në inteligjencën e saj. A nuk 
është e vërtetë që një grua nuk lejohet në asnjë rast që të lutet e as të 
agjërojë gjatë periodave të saj?” Gratë iu përgjigjën duke pohuar. Ai tha, 
“Kjo është mangësia në fenë e saj.” 

Në këtë hadith, gjërat bëhen akoma më të shëmtuara, dhe prej kësaj ne 
mësojmë sa më poshtë: 
 

A. Të gjitha gratë vuajnë nga mangësia në inteligjencë, pa përjashtim. 

B. Shumica e grave që janë në zjarrin e ferrit janë atje sepse janë të këqija, ato 
gjithmonë mallkojnë shumë dhe nuk janë mirënjohëse burrave të tyre. Kjo 
do të thotë që gratë janë gjithmonë për t’u fajësuar për të këqijat dhe burrat 
janë gjithmonë të mirët. Deri në atë pikë që shumica e banorëve të ferrit janë 
gra, jo burra! 

C. Gratë nuk duhet të agjërojnë e as të luten sepse ato kanë periodat 
(menstruacionet). Kjo e bën gruan më të ulët se burrat sepse gratë nuk do të 
kenë mundësinë për të bërë detyrën e adhurimit të Allahut? 

 

D. Mbasi ai përmend paaftësinë e grave që të luten dhe të agjërojnë në 
periodat e tyre, ai thotë, “Kjo është mangësia e tyre në fe.” 

Është koha për t’u bërë disa pyetje muslimanëve. 

1. Nëse Allahu është ai që i krijoi gratë në mënyrën si janë pse duhet që ai 
t’i ndëshkojë ato duke i dërguar në zjarrin e ferrit? Nëse atyre nuk u 
janë dhënë tru në masë të barabartë me burrat, siç pohon Kurani, për të 
bërë të njejtat detyra si burrat, a është kjo drejtësi, apo është një pohim 
i bërë për t’u dhënë një avantazh për përfitim burrave? Islami është 
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bërë nga një burrë për burrat! Nëse papërsosmëritë e supozuara 
janë faji i Allahut, pse duhet gratë të paguajnë për këtë? 

2. A nuk është të qenurit të këqija pjesë e papërsosmërisë së tyre apo për 
shkak të mënyrës se si janë krijuar? Pse duhet ato të fajësohen e 
ndëshkohen për këtë? 

3. A e dinte Allahu për këtë mangësi të grave kur i krijoi ato apo e kuptoi 
më vonë? Njëlloj si Toyota Motor Company, nëse ai është Perëndi, a 
nuk e bën dot ai një kthim mbrapsht të ‘mallit’ dhe t’i rregullojë që të 
gjitha? T’ua ndërrojë trurin ndoshta? 

4. Përveç kësaj, gjithçka që kam për t’i thënë Muhamedit dhe ndjekësve të 
tij është që nëse Islami të mëson ty që të respektosh nënën tënde, si 
guxon ti që të thuash gjëra të tilla nënës tënde që ka rrezikuar jetën e 
vet duke të sjellë ty në jetë! 

5. Nëse pyesim një burrë e grua, mbasi janë kthyer nga një mbrëmje 
festive, që të përshkruajnë për ne detajet e ushqimit të servirur, 
veshjeve, ose çfarë mund të ketë ndodhur gjatë asaj nate, ne do të 
shikonim se burri mund të mos e mbajë mend fare se çfarë ka ngrënë 
në pjatën e darkës, por gruaja mund të të japë të gjitha detajet e 
hollësishme që një burrë mund të mos i kishte vënë re fare! 

6. Kjo është provë, madje pa lexuar fare libra të shkencës, që Kurani 
është i bërë nga dorë njeriu. Bërë nga një burrë për burrat. 

7. Shkenca mëson që ka ndryshime sigurisht, mes burrave dhe grave. Si 
për shembull, burrat janë të aftë në disa gjëra dhe gratë janë më të afta 
në të tjera fusha. Unë do të citoja këtë nga sciencedaily.com: 
http:/www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm 

“Psikologet Agneta Herlitz dhe Jenny Rehnman në Stokholm, Suedi bënë 
një pyetje akoma më të ndërlikuar në lidhje me predispozitën njerëzore: A e 
influencon gjinia e dikujt aftësinë e tij apo saj për të mbajtur mend ngjarjet e 
përditshme? Gjetjet e tyre befasuese në fakt përcaktuan ndryshime të 
konsiderueshme mes gjinive në kujtesën episodike, një tip kujtese afatgjatë 
bazuar në përjetimet personale, që favorizonte gratë.” 

Kjo do të thotë që edhe shkenca e provon Allahun në gabim. A e mbani mend që 
Allahu tha që gratë nuk janë të përshtatshme si dëshmitare në gjyqe? Të qenit 
një dëshmitar në gjyq kërkon një kujtesë afatgjatë. Shkenca thotë që gratë janë 
më të afta se burrat në atë detyrë! 
 

Shumica e atyre në zjarrin e ferrit janë gra 

Sahih Muslim, Libri 036, Hadith 6596: 
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[ ] 

I dërguari i Allahut tha: “Unë u ndala në portën e qiellit dhe pashë që 
shumica e atyre që ishin aty ishin të varfërit kurse të pasurit ishin të kufizuar 
për të hyrë në të. Banorët e ferrit u urdhëruan që shkojnë në ferr, dhe unë u 
ndala përpara portës së zjarrit dhe shumica mes atyre që hynë atje ishin 
gra.” 

 

Mouata Malik, Libri 48, Hadith 48:4,7: 
 

[ ] 

Jahja i tha Malikit që tregon se si Muslim Ibn Abi Marriam nga Abu Salih që 
Ebu Hurejra tha: Gratë janë të zhveshura edhe kur kanë veshur rroba, 
devijojnë dhe i bëjnë dhe të tjerët të devijojnë, dhe ato nuk do të hyjnë në 
qiell, dhe nuk do ta nuhasin parfumin e tij as për pesëqind vjet.” 

 

Nëse Eva nuk do të ekzistonte, gratë nuk do t’i tradhëtonin 
burrat e tyre 

Sahih Buhari, v4, Libri 55, Hadith 547: 
 

Ebu Hurejra tregon: “Apostulli i Allahut tha, ‘Nëse nuk do të kishte këmbë 
çifuti që të ekzistonte, edhe mishi nuk do të prishej dhe nëse Eva nuk do të 
ekzistonte, gratë nuk do t’i tradhëtonin kurrë burrat e tyre.” 

 Çfarë ne kuptojmë nga ky hadith ose fjalim i Muhamedit është që ai fajëson 
çifutët edhe për prishjen e mishit. Një mënyrë tjetër për ta thënë këtë është 
që çdo gjë e keqe në këtë botë duhet të jetë bërë prej çifutëve, deri në atë 
pikë sa ata ishin rrënja e shkakut edhe pse mishi prishej në dollap. Kjo 
shpjegon se sa shumë i urrente Muhamedi hebrejtë dhe se si fara e urrejtjes 
ishte mbjellë. Arabët asnjëherë nuk i kanë urryer çifutët para kohës së 
Muhamedit. Të krishterët arabë jetonin në paqe me ta. 

 

 Nëse nuk do të kishte ekzistuar Eva, asnjë grua nuk do të tradhëtonte burrin 
e saj! Unë kam parë shumë artikuj të shkruar nga muslimanët që thonë se 
Bibla fajëson Evën për mëkatin e Adamit. Fakti është që Bibla fajëson të dy 
Adamin dhe Evën. Që të dy u ndëshkuan. Zoti ynë asnjëherë nuk fajëson 
vetëm Evën ose vetëm Adamin. Ne hadithin e mësipërm, ne shohim që 
Muhamedi e bën të qartë që nëse nuk do të kishte një Evë, të gjitha gratë në 
botë do të ishin të mira me burrat e tyre. Ai nuk e përmend fare emrin e 
Adamit si fajtor për ndonjë gjë. 

 Si mundet Muhamedi që të akuzojë Evën për tradhëti ndaj burrit të saj, kur 
edhe Kurani nuk thotë asnjë fjalë për Evën sikur ka bërë diçka të tillë? Kjo 
është një mënyrë se si muslimanët i mashtrojnë gratë e krishtera. Ata thonë, 
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“E shikon! Libri ynë asnjëherë nuk e përmend Evën, por Bibla juaj po!” Fakti 
është që Kurani është një libër bosh pa hadithet (fjalët dhe veprat e 
Muhamedit) dhe si gjithmonë, nëse dëshironi të dini historinë, do ta gjeni atë 
në hadithet. Jo në Kuran. 

 Cili ishte krimi i Evës saktësisht? A fjeti ajo me një burrë tjetër në qiell, kur 
nuk kishte burra të tjerë përveç Adamit atje? Gjithashtu, pse Muhamedi 
është duke e akuzuar atë me fjalën “tradhëti”? 

 

Ligësia e Evës 
 

Tafsir Al-Kuran Al Ba’ghawi, 1993, Beirut, V1, Faqe 84: 

[ ] 

I biri i Mosebit tha që Eva e zhyti Adamin dhe e bëri që të humbasë mendjen (e 
bëri të hajë nga pema). 
 

[ ] 

Në librin e shpjegimeve, Xhami të Ahkam Al-Qur’an nga Imam Al-Qurtubi, V1, 
Kapitulli 2:35, gjejmë këto fjalë: 

“Dhe ne i thamë Adamin dhe gruas së tij, ‘Shko dhe jeto në parajsë dhe ha 
prej saj dhe gëzohu në të...’” 

Që e para që hëngri nga pema ishte Eva dhe Satani i pëshpëriti asaj në 
gjumë, dhe ishte vepra e parë e devijimit të grave kundër burrave, dhe 
pastaj Satani tha, “Ai, (Perëndia) të ka ndaluar atë pemë sepse është pema 
e jetës së përjetshme.” Sepse ai, Satani, e dinte që ata (Adami dhe Eva) e 
donin jetën e përjetshme. Kështu Satani erdhi tek ata në atë që ata donin 
dhe në atë që ti do je i verbër dhe i shurdhër, kështu që kur Eva i kërkoi 
Adamit të hante prej saj, Adami e refuzoi kërkesën e saj dhe i tha, “A e 
harrove ti premtimin që i bëmë [Allahut]?” Eva nguli këmbë që ta bënte atë 
që të hante dhe pastaj ajo tha, “Po sikur unë të ha e para dhe nuk më ndodh 
asgjë, edhe ty nuk do të të ndodhi asgjë!” Kështu ajo hëngri dhe asgjë nuk i 
ndodhi, prandaj ajo tha, “E shikon? Asgjë nuk më lëndoi.” Kështu që edhe ai 
hëngri gjithashtu dhe ata ranë që të dy në mëkat! 

 

 Ja pra, tani kemi një kuptim më të qartë se pse Muhamedi e fajëson Evën 
për çdo gjë të shëmtuar që kishte ndodhur më parë, ose që do të ndodhte 
më vonë një burri. Duhet të jenë shkak gratë se ato janë plot me ligësi dhe 
plot me mashtrim në sytë e Muhamedit! 

Libri Xhami i Ahkam Al-Qur’an nga Imam Al-Qurtubi, V1, Faqe 352: 
 

[ ] 
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Pastaj Adami hyri brenda një peme, pastaj Zoti i tij i thirri atij duke thënë, 
“Adam ku je?” Adami iu përgjigj, “Më vjen turp para teje Zot.” Pastaj Allahu 
tha, “Zbrit nga qielli në tokë prej nga je krijuar! Dhe unë e mallkoj gjarpërin 
dhe e bëj t’i zhduken këmbët brenda vetes, dhe unë vendos armiqësi mes 
teje dhe farës së Adamit sepse ky do të jetë një urdhër për ta vrarë atë 
(gjarpërin),” dhe Evës Allahu i tha,”Siç e bëre ti pemën të rrjedhë gjak, edhe 
ti do të rrjedhësh gjak, një herë në muaj, dhe kur do të jesh shtatzënë dhe 
do të lindësh, do ta urresh atë, dhe do të përballësh vdekje kur ta bësh 
këtë!” 

 Këtu shoh pjesërisht nga historia që është shkruar në Bibël, edhe se Bibla 
kurrë nuk ka thënë që Eva ishte shkaku për mëkatin. Shumëçka nga 
mësimet e Muhamedit është kopjuar nga librat e të tjerëve, sepse ky ishte 
një njeri i korruptuar që po mundohej të korruptonte historitë e të tjerëve. 

 

 Për më tepër Bibla na tregon që Eva u mashtrua nga gjarpëri. Zanafilla 3:1-6 
 

1Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi 
kishte krijuar, dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia: ‘Mos hani 
nga të gjitha pemët e kopshtit?’ " 2Dhe gruaja iu përgjigj gjarprit: "Nga fruti i 
pemëve të kopshtit mund të hamë; 3por nga fruti i pemës që është në mes të 
kopshtit Perėndia ka thënë: ‘Mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të 
vdisni’". 4Atëherë gjarpri i tha gruas: "Ju s`keni për të vdekur aspak; 5por 
Perëndia e di që ditën që do t`i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në 
gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen". 6Dhe gruaja pa që pema 
ishte e mirë për t`u ngrënë, që ishte e këndshme për sytë dhe që pema ishte 
e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë; dhe ajo mori nga fruti i saj, e 
hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. 

 Siç e shohim, Eva në historinë biblike ishte duke e refuzuar të keqen, por ajo 
u mashtrua në fund, ashtu siç ne sot mëkatojmë. Adami nuk po refuzonte 
ndonjë gjë. Ai pranoi tepër shpejt! Fakti është që ajo po e luftonte atë më 
gjatë se Adami. Krahasojeni këtë me historinë e Kuranit dhe Hadithit, ku 
ishte Adami ai që kundërshtoi. Ai nuk deshi të hajë. Tek Bibla ishte Eva që u 
përpoq ta mbante urdhërimin e Perëndisë. Sidoqoftë, çfarë donim të 
theksonim është, që muslimanët përpiqen ta portretizojnë Evën si një person 
të lig e pastaj ta projektojnë atë mbi çdo grua mbi faqen e kësaj toke. 

 

Ligësia e parandjerë (oguret / parandjenja) 

[ ] 

Al Buhari, V4, Libri 52, Hadith 110: 

Treguar nga Abdulla bin Omar: Dëgjova nga Profeti që tha, “Parandjenja e 
keqe (ogurzezë) vjen nga tre gjëra, pela (kali femër), femra, dhe shtëpia.” 
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 Kjo është një pamje e qartë dhe e trishtueshme e devijimit të këndvështrimit 
të Muhamedit ndaj grave. Gjëja e çuditshme është që nga gratë janë 
Parandjenjat e Liga, por në të njejtën kohë ai ka 13 gra dhe qindra 
skllave femra për seks! Ai duhet të jetë një njeri që e do shumë 
ligësinë, aq shumë, saqë e donte shtëpinë përplot me to! 

 

Sahih Al Buhari Hadith 4/336: 

Tregon Abdullahu: Profeti u ngrit në këmbë dhe foli mesazhin e tij dhe e 
drejtoi gishtin nga shtëpia e Aishes, dhe shprehu “Ligësia është mu aty 
brenda,” duke e përsëritur këtë tre herë 

Sahih Muslim, libri arabisht, Kapitulli i Kryengritjes, V14, Faqe 2229: 
 

[ ] 

Muhamedi tha për gruan e tij Hafsanë (bijën e Umarit), “Mjeshtre e 
blasfemisë.” 

Historia mund të gjendet në shumë libra si Fateh Al-Bari Fe Sharih Sahih Al 
Buhari, 1986, Libri i Nukah, Kapitulli i kujdesjes për gratë, faqe 160, Hadith 4890: 

 

Sahih Muslim, Libri 008, Hadith 3467: 

Ebu Hurejra tha, “Gruaja është krijuar nga një eshtër brinje, dhe është e 
pamundur ta drejtosh atë për vete në ndonjë mënyrë: Kështu që nëse doni 
të përfitoni prej saj, përdoreni atë, ndërkohë që korruptimi mbetet brenda 
saj. Dhe nëse përpiqeni ta drejtoni, do ta thyeni atë, dhe e thyeni duke e 
divorcuar atë. 

 

Gratë janë krijuar njëlloj si kafshët 
 

Në librin të cilit i referohem në këtë seksion, do të përkthej vetëm atë pjesë që ka 
lidhje me temën tonë, por unë jam duke e postuar të gjithë tekstin në mënyrë që 
muslimanët që flasin arabisht të mos thonë që është jashtë kontekstit. Përveç 
kësaj, unë do të vendos këtu dhe një link nga web-faqja zyrtare islamike e 
qeverisë jordaneze në mënyrë që ta ndjekin edhe ata vetë. 

Në librin e Tafsir Al Kabir, Mafatih Al Gajib, nga Imam Al Razi, Kuran 30:21 
 

[ ] 

Shihni gjithashtu se çfarë thotë Allahu tek Kuran 30:21, “Prej jush krijoi për ju 
bashkëshortet tuaja, njëlloj siç krijoi kafshët (për nevojat e njerëzve, vini re 
përkthimin shqip të tjetërsuar).”32 

 
 
32 Përkthimi Prof. Hasan I. Nahi, 30:21 - ..prej jush krijoi për ju bashkëshortet 
tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe 
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 آیاتھ أن  خلق لكم  من أنفسكم أزواجا لتسكنو ا إلیھا وجعل  بنیكم مود ة ورحمة إن  في
ذلك آلیات لقوم  یتفكرون و من   

Ai (Allahu) po thotë tek Kuran 30:21 “krijoi për ju”, është provë që gratë u krijuan 
njëlloj si kafshët dhe bimët dhe gjërat e tjera të dobishme. Allahu gjithashtu thotë 
tek Kuran 2:29: “Është Ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në Tokë.” dhe këtë 
dobi të gruas që të mos krijohet për adhurim apo për t’u ngarkuar me urdhëra 
hyjnore. Na thuhet pra se krijimi i gruas është një nga favoret që ai dha për ne, jo 
për t’i ngarkuar ato ashtu si ne burrat jemi ngarkuar. Sepse gratë nuk janë 
ngarkuar me aq shumë urdhërime siç jemi ngarkuar ne burrat, sepse gruaja 
është krijuar e dobët, absurde dhe budallaqe. Me fjalë të tjera ajo është si një 
fëmijë dhe fëmijëve nuk u jepen detyra komandimi, por për favorin e Allahut mbi 
ne për të qenë të kompletuar, grave u është urdhëruar bindja; ngarkuar në 
mënyrë që secila prej tyre (grave) të ketë frikë ndëshkimin dhe t’i bindet burrit të 
vet, dhe të frenohet nga çfarë i është ndaluar, pëndryshe do të ndodhë 
imoraliteti. 
 

Gratë janë lodra seksi 
 

Në librin e Sahih Buharit, Libri 54, Hadith 460: 

Tregohet nga Ebu Hurejra, Profeti i Allahut tha: “Nëse burri e thërret gruan e 
vet në shtrat për seks, dhe ajo refuzon dhe e bën të bjerë në gjumë i 
inatosur, engjëjt e Allahut do të vazhdojnë ta mallkojnë atë deri në mëngjes.” 

Ju mund ta gjeni këtë mënyrë të kuptuari të detyrës së grave në të gjithë librat 
islamikë si libri i Al Qurtubit, Xhami Ahkam, Beirut, 1993, Al Qur’an 30:21, V13, 
Faqe 17: 

[ ] 

Profeti tha, “Për atë në dorën e të cilit është shpirti im, nëse një burrë e 
kërkon gruan e vet për seks dhe ajo refuzon, ai që është në qiell (Allahu) Ai 
do të hidhërohet derisa burri i saj të jetë kënaqur me të.” (Qurtubi i shton 
kësaj) Me fjalë të tjera, nëse gruaja nuk i vajti në shtrat atij, engjejt e Allahut 
do ta mallkojnë deri në mëngjes. 

Unë do të shkoj tek çdo libër i mirënjohur i përdorur nga muslimanët dhe gjyqet e 
tyre për të siguruar gjykim për sherret dhe çështjet e paraqitura nga muslimanët. 

Titulli i librit “Thesari i Punëtorëve mbi Ligjislacionin dhe Fjalët dhe Veprat”, nga 
Imam Al Mutaki Al Hindi, Seksioni 5 në të drejtat Bashkëshortore, Kapitull 1 (Të 
Drejtat e Burrit mbi Gruan): 
 
 

mëshirë. (??) 
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[ ] 

Profeti Muhamed tha: 

44801 – E drejta e burrit mbi gruan e tij, që edhe nëse myk, gjak, qelb ose 
pisllëk del nga hundët e burrit dhe ajo e lëpin me gjuhën e vet, kjo nuk do të 
ishte mjaftueshëm për t’i dhënë burrit të drejtën e vet mbi të! Sa kohë që nuk 
më lejohet ta urdhëroj një qenie njerëzore që të përulet deri në tokë para një 
qenie tjetër njerëzore, unë do të doja ta urdhëroja gruan që të përulej deri në 
tokë burrit të vet kur ai hyn në shtëpinë e saj, simbas virtytit të Zotit. 

[ ] 

Nëse një burrë martohet me një të virgjër plus jo të virgjërave, ai duhet të 
qëndrojë me të shtatë ditë, dhe nëse ai martohet me një jo të virgjër mbi 
virgjëreshën, ai duhet të rrijë me të tre ditë! 

 

[ ] 

44824 – Për gratë e lira (jo skllave) dy ditë (duhet të rrijë me të) dhe për 
skllavet një ditë. 

[ ] 
 

44842 – Nëse si burrë ke pëlqyer një grua (është eksituar seksualisht nga 
ajo) shko te gruaja jote se që të dyja të njejtat vegla kanë! 

Komentari Imam Al Nawawi mbi Hadithin e Sahih Muslim, Libri 003, Numri 0684: 

Shokët tanë kanë thënë se nëse koka e penisit ka penetruar anusin e një 
gruaje ose anusin e një burri, ose vaginën e një kafshe apo anusin e saj, 
atëherë është e nevojshme të lahet, nuk ka rëndësi nëse kush është 
penetruar, dhe a ka qenë i gjallë apo i vdekur, i vjetër apo i ri. 

Kuran 2:223 
 

Gratë tuaja janë një arë për ju, prandaj punojini arat tuaja si të doni. 
 

 حرث  لكم  فأتوا  حر ثكم  أنى شئتم  وقدمو ا ألنفسكم وا تقوا  ا5 وا علموا أنكم
مالقوه و بشر  المؤمنین ناسؤ كم  

Në librin e Tafsir Al Kabir, Mafatih Al Gajib, Botim i 2004, Beirut, Nga Imam Al 
Razi, Kuran 2:223, Faqe 61: 
 

Ibn Umar ka thënë se ky varg është për atë që nuk ka problem të bësh seks nga 
anusi i gruas: 

(ana sh’tom) është e lejueshme për burrat që ta bëjnë me gruan e tyre nga 
përpara ose nga mbrapa, nga vagina e saj ose nga pozicioni mbrapa në 
anusin e saj, dhe çështja e dytë është që t’i zini ato kur të doni ose si të 
pëlqeni, çdo kohë që të zgjidhni, ai mund ta zerë atë (nikah) në këmbë ose 
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ulur ose në shpinë. 

 Vini re fjalën Nikah, që muslimanët përpiqen ta paraqesin sikur ka të bëjë 
me martesën, por përdoret për të përshkruar se si performohen pozicionet e 
seksit ndërsa burri është duke bërë nikah. 

 Mendoj se komentari im nuk është i rëndësishëm më. Fjalët e tyre janë më 
shumë se të mjaftueshme për të shpjeguar se si i konsideron Islami gratë, 
dhe se sa i rëndësishëm është kënaqja seksuale mashkullore duke zënë një 
vend shumë të madh në këtë kult. Mos harroni se muslimanët nuk është se 
e duan me të vërtetë Allahun. Ata e duan fort seksin që Allahu i ofron në 
parajsë. Kjo është arsyeja që nuk e kanë problem të vdesin. S’ka më punë 
atje, do i thonë lamtumirë jetës së vështirë, mendojnë se do fillojnë një 
epokë të re seksi. 

 

 Muhamedi bëri gjithçka që kishte në dorë për t’u siguruar që gratë të 
mbeteshin nën rregulla skllavërie, dhe t’i jepnin burrit të gjithë të drejtën dhe 
rregullat për ta bërë këtë. 

 Muslimanët mund të thonë se profeti tha, “Më i miri i burrave tuaj është ai që 
është më i miri me gratë e veta!” Kjo është mbasi të gjitha kushtet mbi gratë 
janë plotësuar, dhe atëherë detyra e burrit është që të sigurojë ushqim dhe 
strehim. Nëse gruaja është plot bindje, ai nuk ka arsye që të jetë i keq me të. 
Këtë mund ta shikojmë në vargun e mëposhtëm: 

 

Kuran 4:34 

Meshkujt kanë kontrollin mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë superioritet mbi 
ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Gra të mira janë ato të 
dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu. Sa i përket 
grave që ju i druheni mosbindjes, qortojini, kyçini në shtretërit e tyre dhe i 
rrihni. Pastaj, nëse ju binden, atëherë mos i ndëshkoni më. Allahu, me të 
vërtetë, është i Lartësuar dhe i Madhëruar! (vini re ndryshimet e 
konsiderueshme në përkthimin e servirur në shqip.)33 

Do t’i dëgjoni muslimanët që të thonë për sa i përket këtij vargu, ai thotë rrihini 
gratë lehtë. Faktikisht ky varg tregon: 

1. Fjala lehtë as nuk ekziston në këtë varg. As edhe në interpretimet e Kuranit. 
 
33 Përthimi Prof. Hasan I. Nahit, 4:34 - Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë 
Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e 
tyre. Gra të mira janë ato të dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësitë që ka 
urdhëruar Allahu. Sa i përket grave që ju i druheni mosbindjes dhe sjelljes së 
keqe nga ana e tyre, këshillojini, (e, nëse kjo s’bën dobi) mos i pranoni në shtrat 
dhe (në fund) i rrihni ato (lehtas). Por, nëse ato ju binden, atëherë mos i 
ndëshkoni më. Allahu, me të vërtetë, është i Lartësuar dhe i Madhëruar! 
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Vetëm në librat e përkthyer në anglisht (e gjuhë perëndimore) për t’ua shitur 
të huajve. Në të njejtën mënyrë si politikanët përpiqen të na shesin që Islam 
do të thotë paqe. 

2. Edhe nëse fjala nuk do të kishte kuptimin rrahje e rëndë, në fund të fundit, 
rrahja është rrahje. Pavarësisht se është e rëndë ose e lehtë. 

3. Sa e lehtë duhet të jetë rrahja? Më e lehtë se një e pështyrë? A nuk sjell ajo 
poshtërim, jo vetëm dëm fizik? Gratë janë njerëz. Askush nuk ka të drejtën 
që t’i bëjë diçka të tillë një njeriu tjetër. 

4. Qentë në SHBA kanë më shumë të drejta se sa gratë muslimane. Nëse rreh 
një qen në SHBA futesh në burg, por nëse rreh një grua në një vend islamik, 
je një hero që po i mëson gruas se si të sillet mirë! 

5. Po aty ku thuhet kyçini gratë në dhomat e tyre (në shqip e kanë përkthyer 
tjetër për tjetër). Burri edhe mund t’i përdhunojë seksualisht si pjesë e 
ndëshkimit të tyre. Ka qenë një rast për të cilin mund të mos keni dëgjuar, ku 
një person i krisur gjyqtar amerikan, e lejoi burrin maroken banues në SHBA 
që t’ia hidhte pa u ndëhkuar për përdhunimin e gruas, sepse ai besonte që 
feja muslimane në fund të fundit e lejonte këtë. E ka thënë Muhamedi. 

 

[ ] 

6. Libri Tu’hfet Al A’hawazi Suana Al Turmzi, i quajtur Al-Rida’ faqe 272: 

Profeti Muhamed tha, “Nëse [ju] do të donit të përuleshit para dikujt tjetër 
përveç Allahut, do të ishte të urdhëronit një grua që t’i përulet burrit të saj. 
Me anë të atij në duart e të cilit është shpirti im, një grua nuk e mbart dot 
dritën e Zotit të saj, derisa ajo të mbartë dritën e burrit të vet. Dhe nëse ai i 
kërkon asaj t’i dorëzohet [atij për marrëdhënie seksuale] ajo nuk duhet ta 
refuzojë atë edhe nëse gjenden në majë të gungës së gamiles.” 

 

[ ] 

Libri me titull Faed Al-Qader fe Sharih Al Xhami Al-Sager, Botuar në Kairo, 1974, 
V2, Faqe 7: 

Profeti tha: “Më së shumti që ka të drejta mbi një grua është burri i saj, deri 
në atë pikë që edhe një ulçer (me qelb) të ketë ai, t’ia lëpijë. Sa kohë që ajo 
nuk ia ka dhënë atij të drejtat e tij mbi të akoma, dhe nëse urdhërohet nga 
dikush të përulet para dikujt përveç Allahut, duhet të jetë përulja para burrit 
të vet, dhe ajo nuk duhet të tradhëtojë atë dhe as t’ia ndalojë paratë e veta 
dhe veten e vet seksualisht, edhe po të jetë në majë të gungës së gamiles, 
dhe ajo nuk duhet të dalë përjashtë shtëpisë së tij pa lejen e tij, edhe për 
vdekjen e prindit të vet.” 

Në lajmet e BBC të mërkurën, 14 janar, 2004, 14:57 GMT, 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm : 
 

‘Hoxha i ndjekur penalisht për shkrimin e një libri mbi rrahjen e grave 

Mustafa raportohet se thotë që është kundër dhunës ndaj grave. Një klerik 
musliman që shkroi një libër që i këshillonte burrat se si t’i rrihnin gratë e tyre 
pa lënë gjurmë apo shenja të dukshme, është arrestuar dhe dënuar nga një 
gjykatë spanjolle. Në mbrojtjen e vet, hoxha tha se ishte thjesht duke 
interpretuar disa pasazhe të Kuranit. 

 

Siç e shikoni, nuk është ndonjë keqpërkthim i imi ose që ndoshta jam unë duke e 
bërë të duket keq! Kaq e shëmtuar dhe brutale është vetë kjo fe. 

Në hadithin tjetër më poshtë, do të shohim se sa reale është rrahja e grave në 
Islam. 
 

Lëkura i ishte bërë më jeshile se veshja e saj 
 

Buhari Libri 72, Hadith 715 në librin arabisht Al-Libas (libri i veshjeve/veshjeve 
jeshile), Hadith 5487: 

Raportuar nga Ekrema: “Që Rifa’a e divorcoi gruan e tij dhe Abd Al-Rahmani 
bin Al Zubair u martua me të. Aishja tha se ajo erdhi tek ajo e veshur me një 
rrobë jeshile dhe i tregoi trupin që ia kishte bërë me vurrata më jeshil se 
rrobja nga goditjet. Dhe është normale që gratë mbajnë anën e njëra tjetrës, 
kështu që kur erdhi i Dërguari i Allahut, Ajishja tha: “Nuk kam parë gra që të 
torturohen aq shumë sa gratë muslimane. Shikoja mishin si i është bërë më 
jeshil se rroba që ka veshur (duke iu drejtuar Profetit)!” 

Por kur Abd Al Rahmani dëgjoi që e shoqja kishte vajtur tek Profeti për t’u 
ankuar, ai erdhi me gjithë dy djemtë e tij prej një gruaje tjetër. 

Ajo (gruaja e tij) tha, “Betohem për Allahun! Unë nuk i kam bërë asgjë të 
keqe atij, por ai nuk është i aftë seksualisht dhe është aq i padobishëm për 
mua sa kjo, ‘duke mbajtur dhe treguar cepin e rrobës së vet. Abd Al-
Rahmani i tha: ‘Betohem për Allahun, profet, ajo po thotë gjëra të rreme! 
Unë punoj atë ashtu siç punoj tokën, por ajo është e pabindur dhe don të 
kthehet tek Rifa’a (ish-burri i mëparshëm).’ Profeti i Allahut i tha asaj: ‘Nëse 
ky është qëllimi yt (që të kthehesh te ish burri yt) atëherë duhet të dish që 
është e palejueshme për ty që të rimartohesh me Rifa’an, derisa Abd 
Rahmani të ketë bërë marrëdhënie seksuale me ty, e të ketë shijuar lëngun 
tënd.’ Kur profeti pa dy burra me Abd Al-Rahmanin, ai e pyeti, ‘A janë këta 
djemtë e tu?’ Abd Al-Rahmani tha, ‘Po.’ 

Profeti i tha (gruas së atij burri), ‘Ti ke bërë një akuzë, dhe këmbëngul që ky 
nuk bën dot seks? Megjithatë, betohem për Allahun, djemtë e tij i ngjajnë atij 
si korbi i ngjan korbit!” 
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[ ] 

 Ndoshta disa prej jush nuk e dinë akoma se çfarë është duke bërë kjo grua! 
Muhamedi sapo shpiku një rregull të çmendur. Ai dekretoi që nëse një 
musliman e divorcon gruan tre herë, ai nuk mund ta marrë atë prapë, derisa 
ajo të jetë martuar dhe të divorcohet nga një burrë tjetër. 

 

Atëherë mbasi burri i dytë ta divorconte, ajo mund të martohej prapë me ish 
burrin e parë! Kjo shfaqet tek Kuran 2:230: 

Më pas, nëse burri e ndan gruan tre herë, nuk mund të martohet më me të, 
pa u martuar ajo me një burrë tjetër. Por, në qoftë se gruaja ndahet simbas 
rregullave nga burri i dytë, atëherë nuk kanë gjynah as ajo e as burri i parë 
që të martohen sërish me njëri-tjetrin. 

 Ajo çfarë gruaja po përpiqej që të bënte ishte që të shpëtonte familjen e saj. 
Burri i parë e kishte divorcuar tre herë tashmë, por ajo nuk kthehej dot te ish 
burri i saj nëse nuk martohej me një burrë tjetër. Siç e shikojmë, ajo 
mendonte që ky ishte një burrë i vjetër, do të martohej me të, ajo do ta bënte 
që ta urrente ndoshta duke refuzuar që të bënte seks, e atëherë ajo do të 
mundej të kthehej tek famija edhe fëmijët e saj, por ky burrë i dytë tashmë 
ishte duke kërkuar të drejtën e vet si musliman që ta rrihte atë ngaqë 
refuzonte të ishte e bindur ndaj tij dhe refuzonte të ndante shtratin me të. Kjo 
është arsyeja se pse ndodhi kjo histori. 

 

 Ja dhe çështjet më të rëndësishme të kësaj historie: 
 

1. Muhamedi nuk tha asnjë fjalë kundër rrahjes që ai i kishte bërë deri në 
atë pikë sa ia kishte jeshilosur mishin më jeshil se rrobat që kishte 
veshur. 

2. Muhamedi mori anën e burrit. Si rezultat ai e poshtëron gruan. 

3. Është kaq e qartë që kjo grua nuk do që të ndajë shtratin me këtë burrë. 
Ajo po mundohet të gjejë një mënyrë për të dalë prej kësaj martese, por 
Muhamedi i thotë asaj se nëse donte të kthehej prapë te ish burri i saj, 
ajo duhet të bënte marrëdhënie seksuale me burrin e dytë patjetër. 

4. Muhamedi ishte duke i provuar asaj që ajo ishte duke thënë një 
gënjeshtër për të sikur ishte impotent, sepse ai kishte dy djem të rritur 
nga një grua tjetër! Edhe se unë dyshoj që kjo kishte të bënte me 
aftësinë e këtij burri për të bërë seks. Impotenca mund të ndodhë në 
çdo kohë, edhe për shkak të ndonjë sëmundjeje, edhe mbasi të ketë 
patur dhjetë fëmijë o më shumë. Shumë burra, edhe në moshë të re, jo 
të vjetër si ky burrë në këtë histori, mund të mos jenë të aftë fare të 
performojnë në marrëdhënie intime. 
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5. Përveç kësaj, Muhamedi i dha këtij njeriu Kuran 3:34, për të fuqizuar të 
gjithë burrat përmbi gratë në Islam përgjithmonë. 

 

Një grua, një gomar dhe një qen e ndotin lutjen 

Sahih Muslim, Libri 004, Hadith 1034: 

Ebu Hurejra tregon: Që i Dërguari i Allahut tha: “Një grua, gomar dhe një 
qen e ndotin lutjen, por diçka si shalë ngarkese e mbron atë kundër kësaj!” 

 Në këtë hadith shikojmë që gratë, qentë dhe gomerët janë të gjithë 
njësoj ndërkohë që burrat janë të vetmit qenie njerëzore! 

 Kjo është provë që Muhamedi i shihte gratë si kafshë. 
 

 Muslimanët mund të thonë për ta mbuluar këtë hadith: “Oh, ky ka të 
bëjë me marrëdhënien seksuale, nëse bën seks duhet të marrësh 
avdes (larjen rituale). Përgjigjja për këtë është në vetë hadithin. 

1. Aty thuhet grua (në kuptimin femër), jo bashkëshorte. Kjo përfshin cilado 
grua, nënë, motër, ose bijë. Muslimanët nuk bëjnë seks me këto. 

 

2. Muhamedi i radhiti gratë bashkë me kafshët në një nivel. A do të thotë kjo që 
muslimanët bëjnë seks me gomerët dhe qentë? Fakti i trishtueshëm është 
që realisht shumë prej tyre e bëjnë dhe këtë. 

 

3. Pse e harron derrin Muhamedi? 

4. Po kafshët e tjera? A nuk e shkatërrojnë ato lutjen muslimane? Po mushka 
për shembull? Ose kali? Po miu është në rregull? 

5. Prova më e qartë që në këtë rast nuk ka të bëjë me seksin me këto tre, 
gratë, qentë dhe gomerët sikur ndotin lutjen e muslimanit, është që 
Muhamedi tha se një “shalë ngarkese do të ishte mbrojtje kundër kësaj.” Kjo 
do të thotë që nëse muslimani ve një shalë mes vetes dhe këtyre treve, ose 
cilitdo nga të tre, ai është i mbrojtur (i pastër pra)! 

6. Tani mos më pyesni mua se pse Muhamedi zgjodhi shalën e ngarkesës për 
mbrojtje dhe jo antivirusin. Vetëm Allahu e di, siç thonë muslimanët, kur i ve 
para përgjegjësisë. 

 

Mos u mësoni grave shkrim e lexim 
 

Tafsir Al-Qurtubi, Al Xhami Le Ahkam, Al-Kuran, kapitulli Al-Nur, faqe 146: 
 

[ ] 

Aishja tha: “Mos i jepni grave dhoma më vete dhe mos u mësoni të 
shkruajnë por mësojuni kapitullin Al-Nur dhe si të gatuajnë dhe të qepin.” 
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Ajishja e tregon këtë nga ana e Muhamedit. Kjo është arsyeja se pse Talibanët i 
ndalojnë gratë që të shkojnë në shkollë në Afganistan. 
 

Si t’i zgjedhësh gratë e duhura në Islam 
 

Në librin e Maxhdi Al Said Ibrahimit, Kulti dhe Legjendat e Grave (Kairo 1922), 
faqe 61, Kapitulli i Detyrave të Grave në Shërbim të Burrit: 

Detyra e gruas është që t’i shërbejë burrit të saj: 

1. Ajo nuk mund të dalë në dritare ose në ballkon. 
2. Ajo duhet të fshihet nga burrat në dyert kryesore (të shtëpive). 
3. Ajo nuk duhet të dalë e lyer me parfum. 
4. Ajo nuk duhet të veshë fustane të shkurtër si të pafetë. 
5. Ajo nuk duhet të ecë në mes të rrugës. 
6. Ajo nuk duhet të flasë me zë të lartë. 7.
 Ajo nuk duhet të shoqërohet me burra. 
8. Ajo nuk duhet t’u flasë burrave. 

 
 

Autori i librit gjithashtu shpjegon se çfarë duhet të bëjnë gratë: 

1.     Fol me zë të ulët. 
2.     Ec anash rrugës. 
3. Mos u ekspozo në dyert kur vijnë vizitorë. 
4. Mos dil fare jashtë nëse nuk është e domosdoshme. 
5. Mos e hiq mbulesën për asnjë arsye. 
6. Sigurohu çfarë ke veshur kur afrohesh në dritare ose ballkon. 
7. Mos i jep dorën burrave për t’i përshëndetur (sidomos burrave që e ke 

të ndaluar të martohesh me ta). 
8. Mos udhëto pa një rojë, një anëtar mashkull nga familja jote. 
9. Mos e kalo kohën me gjëra të kota, por duke lavdëruar Allahun. 
10. Kur të ecësh rrugës askush nuk duhet të ta ndjejë zërin dhe mos shih 

majtas a djathtas, vetëm poshtë. 
 

Fjala Nikah do të thotë Martesë? Përgjigjja është “Jo!” 

Le ta provojmë me Kuran 2:230 (shqipërim i përkthimit të Usama Dakdok): 

 طلقھا فال تحل  لھ من بعد حتى تنكح زو جا غیر ه فإن  طلقھا فال جناح علیمھا أن 
یترا جعا إن  ظنا أ ن  یقیما حدود  ا5 وتلك  حدود  ا5 ینیبھا لقوم  یعلمو ن  فإن   

Më pas, nëse burri e ndan gruan (për të tretën herë), nuk i lejohet atij ta 
marrë prapë atë, pa bërë seks (nikah) ajo me një bashkëshort tjetër.34 

 
 

34 Përkthimi i Hasan I. Nahit, 2:230 - Më pas, nëse burri e ndan sërish gruan (për 
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Tani, nga ky varg mësojmë se në qoftë se një grua ka qenë divorcuar tre herë 
nga i njejti burrë, ajo nuk mund të kthehet prapë tek bashkëshorti i parë derisa të 
ketë bërë Nikah me një bashkëshort tjetër, kuptimi i të cilës nuk është aspak 
martesa me bashkëshort të dytë që do ta bëjë të lejueshme për të që të kthehet 
te ish bashkëshorti i parë, por bërja e aktit të nikah. Do ta provojmë nga kjo 
histori që gjendet tek Sahih Al-Buhari. Na duhet të kthehemi tek hadithi që 
dhamë më përpara tek nëntitulli “Më jeshil se veshja e saj.” Buhari, Libri 72, 
Hadith 715 në arabisht, libri i Al-LIBAS (libri i veshjeve/veshjet jeshile), Hadith 
5487: 

Raportuar nga Ekrema: “që Rifa’a e divorcoi gruan e tij dhe Abd Al-Rahmani 
bin Al Zubair u martua me të. Aishja tha që ajo erdhi tek ajo e veshur me një 
rrobë jeshile dhe i tregoi trupin që ia kishte bërë me vurrata më jeshile se 
rrobja nga goditjet. Dhe është normale që gratë mbajnë anën e njëra tjetrës, 
kështu që kur erdhi i Dërguari i Allahut, Ajishja tha: “Nuk kam parë gra që të 
torturohen aq shumë sa gratë muslimane. Shikoja mishin si i është bërë më 
jeshil se rroba që ka veshur (duke iu drejtuar Profetit)!” 

Por kur Abd Al Rahmani dëgjoi që e shoqja kishte vajtur tek Profeti për t’u 
ankuar, ai erdhi me gjithë dy djemtë e tij prej një gruaje tjetër. 

Ajo (gruaja e tij) tha, “Betohem për Allahun! Unë nuk i kam bërë asgjë të 
keqe atij, por ai nuk është i aftë seksualisht dhe është aq i padobishëm për 
mua sa kjo, ‘duke mbajtur dhe treguar cepin e rrobës së vet. Abd Al-
Rahmani i tha: ‘Betohem për Allahun, profet, ajo po thotë gjëra të rreme! 
Unë punoj atë ashtu siç punoj tokën, por ajo është e pabindur dhe don të 
kthehet tek Rfa’a (ish-burri i mëparshëm).’ I Dërguari i Allahut i tha asaj: 
‘Nëse ky është qëllimi yt (që të kthehesh te ish burri yt) atëherë duhet të 
dish që është e palejueshme për ty që të rimartohesh me Rifa’an, 
derisa Abd Rahmani të ketë bërë marrëdhënie seksuale me ty, e të ketë 
shijuar lëngun tënd.’ Kur profeti pa dy burra me Abd Al-Rahmanin, ai e 
pyeti, ‘A janë këta djemtë e tu?’ Abd Al-Rahmani tha, ‘Po.’ 

 

Profeti i tha (gruas së atij burri), ‘Ti ke bërë një akuzë, dhe këmbëngul që ky 
nuk bën dot seks? Megjithatë, betohem për Allahun, djemtë e tij i ngjajnë atij 
si korbi i ngjan korbit!” 

Lexoni me kujdes bashkë me mua atë që Muhamedi ka thënë, atëherë duhet të 
dish që është e palejueshme për ty që të rimartohesh me Rifa’an, derisa Abd 
Rahmani të ketë bërë marrëdhënie seksuale me ty, e të ketë shijuar lëngun 
tënd.’ 
 
 
të tretën herë), nuk mund të martohet më me të, pa u martuar ajo me një burrë 
tjetër. 
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Kështu në Kuran 2:230 fjala “bën nikah” تنكح është kushti që gruaja duhet të 
përmbushë në mënyrë që të kthehet tek burri i saj i mëparshëm. Historia që kemi 
përpara është për një grua që është tashmë e martuar me burrin e dytë që e ka, 
por kjo nuk e bën të lejueshme për të që të kthehet te burri i parë derisa të ketë 
bërë Nikah, që pra, do të thotë penetrim dhe ai duhet të shijojë lëngun e saj. Po 
e lë këtë shijim të lëngut pa koment. Merreni vetë me mend se për çfarë është 
duke i folur Profeti i Allahut kësaj gruaje! 

Edhe një varg tjetër tek Kuran 33:50 (shqipërim i përkthimit të Usama Dakdok): 

O Profet! Ne t’i kemi lejuar ty gratë që u ke dhënë pagesat e tyre, dhe ato që 
e djathta jote i zotëron (si pronë, skllave) që t’i ka dhënë ty Allahu, bijat e 
xhaxhallarëve, hallave, dajave dhe tezeve të cilat mërguan bashkë me ty, si 
edhe një grua besimtare që i jepet vetë Profetit për të bërë marrëdhënie 
seksuale (nikah تنكح me të. Kjo të është lejuar vetëm ty e jo besimtarëve të 
tjerë.35 

 

5  یا أیھا ا لنبي إنا أحللنا لك أزواجك  ا لالتي آتیت أجورھن  و ما ملكت یمنیك  مما أفاء ا
 وبنات  عمك و بنات  عماتك و بنات اخلك  وبنات  اخالتك الالتي ھاجر ن عمك وامرأة 

 وھبت نفسھا للنبي إن  أر ا د النبي أن  یستنكحھا خالصة لك من دو ن ا لمؤمینن قد علیك
 علیھم في أزو ا جھم وما ملكت  أ یمانھم  لكیال یكون علیك  حر ج  وكان  ا5 مؤمنة إن 
غفورا رحیما علمنا ما فر ضنا  

Në përkthimin e Jusuf Aliut, ai e ka përkthyer pjesën e fundit si “cilado grua 
besimtare që ia kushton shpirtin profetit”. Ky është një nga shembujt e mashtrimit 
që bëhet, në përpjekje për të mbuluar dhuratat seksuale që profeti i bën vetes. 
Mendoni pak, “ia kushton shpirtin profetit”, çfarë të bënte Muhamedi me shpirtin 
e saj dhe çfarë ndodhi me fjalën Nikah? Nëse do të kishte kuptimin martesë, pse 
përpiqen ta mbulojnë muslimanët në këtë varg? 

Mendoj se gjërat janë më të qarta tani, sepse të gjitha gratë që i jepeshin 
Muhamedit si dhurata seksuale, as edhe njëra prej tyre nuk quhet bashkëshorte. 
Emrat e disa prej grave që iu ofruan vetë Muhamedit për seks janë Khaula Bint 
Hakim, Zejnab Bint Khuzima dje Um Shariek. 
 

Sahih Muslim, libri 008, Hadith 3453: 

Aishja tregon, “Bëhesha xheloze për ato gra që ia jepnin veten të Dërguarit 
të Allahut.” Dhe ajo thoshte, “Dhe atëherë kur Allahu, i Ndrituri e i Lavdishmi 

 
 
35 Përkthimi i Hasan I. Nahit, 33:50 - O Profet! Ne t’i kemi lejuar ty (për 
martesë), gratë që u ke dhënë dhuratat e martesës, skllavet, që t’i ka dhënë ty 
Allahu (si pre të luftës), vajzat e xhaxhallarëve, hallave, dajave dhe tezeve të 
cilat mërguan bashkë me ty, si edhe gruan besimtare, që u vetëdha për Ty, nëse 
Ti dëshiron të martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty e jo besimtarëve 
të tjerë. 
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zbuloi këtë: “Ti mund të shtysh cilëndo prej tyre dhe të marrësh për vete 
cilën të dëshirosh, dhe nëse e dëshiron ndonjërën mund ta pranosh 
mënjanë.” Aishja tha, “Më duket mua se Zoti yt nxiton për të t’i plotësuar 
dëshirat (seksuale) e tua.” 

Muhamedi mund t’i shtynte cilëndo prej këtyre grave. Duket sikur një radhë e 
gjatë grash kishin nevojë kaq keq për Muhamedin, dhe shikoni se si e vë në 
dukje Aishja që Muhamedi ishte një profet i rremë kur thotë, “Më duket mua se 
Zoti yt nxiton për të t’i plotësuar dëshirat e tua.” Ajo duket se e dinte që ai po 
shpikte Kuran vetëm për të justifikuar çmendurinë e tij epshore. Pyesni veten se 
pse ky burrë që tashmë ka shumë gra ia lejonte vetes diçka të tillë. A nuk ishin të 
mjaftueshme gratë e tij dhe pse duhej ky lëshim t’i bëhej vetëm Muhamedit? 

Mendoni pak se si Zoti i universit është i preokupuar për të bërë kapituj të tërë 
për nevojat speciale seksuale të Muhamedit. 

Në këtë urdhër ligjor të Sheriatit lexojmë këtë pyetje 

“A është e lejueshme Nikah me dorën e ndaluar (harram/të majtën pra) në 
Islam, dhe ai që e bën këtë është i mallkuar? Fatwa numër3201, libri i 

Fatwave Al-Ljanah AL-Daemah lil-Buhoth V.4. 
 
 

[ ] 
 
 

Përgjigjja: “Të bësh Nikah dorës tënde është e ndaluar, por ne nuk dimë 
nëse ai do të ishte i mallkuar.” 

 

Pra nëse fjala Nikah do të thotë martesë, a keni dëgjuar ndonjëherë që dikush të 
martohet me dorën e vet apo bëhet fjalë këtu për masturbimim në këtë rast që 
shtrohet? 
 

Poligamia në Islam 

Kuran 4:3 

Nëse keni frikë se nuk jeni të drejtë ndaj jetimeve, bëni marrëdhënie 
seksuale me ato ju pëlqejnë: me dy ose tre ose katër; e, nëse keni frikë se 
nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave, atëherë mjaftohuni me një grua ose 
me ato që dora juaj e djathtë zotëron (robinjat ose skllavet). Në këtë mënyrë 
do t’i ruheni padrejtësisë më lehtë. 

 Ka dy lloje grash me të cilat ata janë të lirë që flenë me to si me 
bashkëshortet e tyre dhe këto janë skllavet (për nikah: seks), por jo 
martesë. 
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 Nëse jetimet nuk janë të mira për ju, sepse janë të varfra dhe ti nuk 
mund të jesh i mirë me to për këtë arsye, atëherë merru me të tjerat. 

 Ti ke zgjedhjen për dy ose tre ose katër. Por nëse nuk i mban dot, 
atëherë vetëm një. 

 Muhamedi preferoi që muslimanët të kenë më shumë se një grua, por, 
nëse jo, zgjedhja e fundit ishte vetëm një grua. 

 Kurani duket se tregon që burrat muslimanë mund të kenë deri katër 
gra, por vetëm nëse i trajtojnë drejt ato pra me barazi mes tyre. Fundi i 
vargut thotë, ti nuk duhet të jesh i pabarabartë (i padrejtë ose i 
anshëm)! 

 Kjo do të thoshte se muslimanët nuk duhet të martoheshin ose të kishin 
më shumë se katër gra në shtrat. Për shkak të kushteve për t’i pasur 
ato, muslimanët nuk janë të aftë për të mbajtur as edhe një. Kjo do të 
tregohet në të njejtin kapitull, siç e shikojmë tek Kuran 4:129 

 

Ju nuk do të mund të silleni drejt midis grave tuaja, sado që të 
përpiqeni. 

 Është e qartë që ligjet e Muhamedit bien në kundërshtim mes tyre. Që 
të kem katër gra, do të thotë të sillem drejt me të gjitha njëlloj, por nuk 
do mundem dot, atëherë pse më thua që mund të martohem me katër? 

 

A ishte Muhamedi burri më i mirë në Islam që i trajtoi me 
barazi gratë e tij? 
 

Sahih Buhari, Volum 3, Libri 47, Hadith 755: 

Tregon ‘Orua që Aishja tha: “Gratë e profetit ishin ndarë në dy grupe. Grupi i 
parë përfshinte Aishen, Hafsan, Safijen dhe Saudën, dhe grupi tjetër 
përshinte Um Salaman dhe gratë e tjera të të Dërguarit të Allahut. Të gjithë 
muslimanët e dinin që i dërguari i Allahut e adhuronte Aishen, kështu që 
nëse dikush prej tyre donte që të dërgonte një dhuratë dhe donte që t’ia 
jepte atë të dërguarit të Allahut, ai do ta mbante atë pa e dhënë derisa i 
Dërguari i Allahut të shkonte drejt shtëpisë së Aishes, dhe atëherë do ta 
shpinte dhuratën profetit në shtëpinë e Aishes. Grupi i Um Salamas e 
diskutuan çështjen duke u mbledhur së bashku dhe vendosën që Um 
Salama t’i kërkonte profetit që t’i thoshte të gjithë muslimanëve që t’i çonin 
dhuratat e tyre për të, në shtëpinë e cilësdo grua ku të ishte duke ndenjur ai. 
Um Salama i tha të dërguarit të Allahut atë që ato ishin duke i kërkuar dhe 
çfarë po thoshnin, por ai nuk u përgjigj. Pastaj ato (grupi i Um Salamas) e 
pyetën Um Salaman për këtë. Ajo u tha, “Ai nuk më dha përgjigje e as nuk 
më foli fare.” Ato i kërkuan asaj që të provonte edhe një herë t’i fliste atij. 
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Ajo i foli atij përsëri kur e takoi në ditën e saj, por ai e injoroi dhe nuk i dha 
asnjë përgjigje. Kur ato e pyetën atë, ajo u tha që ai nuk i kishte kthyer 
përgjigje. Ato i thanë asaj, “Vazhdo ta pyesësh atë derisa ai të të kthejë një 
përgjigje. Dhe kur ishte radha e saj, ajo i foli prapë. Ai (Muhamedi) i tha asaj. 
“Mos më lëndoni për sa i përket Aishes, sepse frymëzimet hyjnore nuk më 
vijnë mua në asnjë ([ ]) veshje përveç veshjes së Aishes!” Me këtë përgjigje, 
Um Salama tha: “Pendohem para Allahut që të kam lënduar.” Pastaj grupi i 
Um Salamas thirrën Fatiman, të bijën e profetit dhe i kërkuan asaj që të 
shkonte tek ai për t’i thënë, “Gratë e tua kërkojnë që të trajtohen ato dhe e 
bija e Ebu Bakrit në terma të barabartë.” Atëherë Fatima ia shpuri mesazhin 
atij. Profeti tha, “O bija ime! A nuk do ti atë që edhe unë dua?” Fatima iu 
përgjigj pozitivisht, dhe u kthye dhe u tregoi atyre për rrethanën. Por grupi i 
Um Salamas i kërkoi asaj që të shkonte prapë tek ai, por ajo refuzoi. Ato 
dërguan më vonë Zejnab Bint Xhaishin, që shkoi tek ai dhe përdori fjalë të 
ashpra duke i folur Muhamedit, “Gratë e tua kërkojnë që të zbatosh për to 
barazinë njëlloj si me të bijën e Ibn Abu Qo’hafas (Aishen)”. Pastaj ajo e 
ngriti zërin dhe filloi që t’i bërtasë Aishes në fytyrë kaq shumë saqë i 
dërguari i Allahut shikoi me vëmendje nga Aishja që të shihte nëse do t’ia 
kthente sulmin. Mbas kësaj Aishja filloi që t’i bërtiste Zejnabit derisa ia mbylli 
gojën. Profeti atëherë pa nga Aishja dhe tha, “Kjo po që është e bija e Ebu 
Bakrit! 

1. Muhamedi nuk po e praktikonte ligjin e zotit të tij sigurisht. Kuran 4:129 
thotë, “Ju nuk do të mund të silleni drejt midis grave tuaja, sado që të 
përpiqeni.” 

2. Ky është një shembull i gjallë se sa e shëmtuar është që të kesh më shumë 
se një grua. 

3. Këtu shihet se si gratë bëhen me grupe si me qenë dy ushtri! 
 

4. Po çfarë ndodh me fëmijët? A do të përçahen edhe ata në dy grupe duke 
urryer njëri tjetrin? 

5. Gratë nuk janë duke kërkuar gjëra të tepërta nga Muhamedi. Nuk di si do 
kishte reaguar Muhamedi nëse një grua do të vinte të ankohej te profeti që 
burri i saj po bënte të njejtën gjë që po bënte dhe Muhamedi me gratë e 
veta! Jam i sigurt që Muhamedi do t’i kërkonte atij burri që t’i trajtonte drejt 
dhe me barazi! Por ai vetë nuk kishte përse! 

 

6. Vini re gjithashtu se si ato janë duke u vepruar përqark tij, si të ishin mace. 
Kur njëra prej tyre, Um Salama, hapi gojën, ai i tha, “Mos më lëndo sa i 
përket Aishes." Kjo duhet ta ketë trembur pamasë atë sepse ai i thotë qartë 
që po e lëndonte atë vetë, jo Aishen! Dhe ajo i përgjigjet si një mace e gjorë, 
“Pendohem para Allahut që të kam lënduar.” 
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7. Gratë vazhduan përpjekjet që ta bënin të ndërronte mendje. Kjo na tregon 
se sa të zemëruara janë, sepse të gjitha paratë dhe dhuratat janë duke 
shkuar vetëm në shtëpinë e Aishes dhe kjo ishte e padrejtë. 

 

8. Muslimanët ishin duke luajtur një rol të keq gjithashtu. Ata prisnin derisa 
Muhamedi të ishte te shtëpia e Aishes, sepse e dinin që nëse i dërgonin 
dhuratat në ndonjë nga shtëpitë e grave të tjera, Ajshja do të hapte dyert e 
ferrit për ta! Ata e kuptonin plotësisht që ajo kishte marrë kontroll. Për të 
mënjanuar zemërimin e saj, ata i dërgonin dhuratat e tyre te Aishja në 
mënyrë që të nxirrnin maksimumin e përfitimit që prisnin prej kësaj. 

9. Kjo do të thotë që Muhamedi ishte duke e favorizuar Aishen mbi të tjerat për 
shkak se ajo ishte më e reja (gruaja e mitur e tij)! Ishte kaq e qartë për të 
gjithë muslimanët përreth tyre. Kjo nuk po ndodhte vetëm brenda mureve të 
shtëpisë së tij, por ishte bërë e njohur më gjerë. 

 

10. Atëherë le të pyesim veten, se sa seriozisht i padrejtë ishte Muhamedi me 
gratë e tjera, deri në atë pikë sa të gjithë muslimanët pa përjashtim, i 
dërgonin dhuratat vetëm te shtëpia e Ajshes? 

11. Kur gratë e tjera, me anë të Um Salamas, i kërkuan që të tregohet i drejtë në 
trajtim, pse iu desh aq kohë atij sa t’u jepte një përgjigje kërkesës së tyre? A 
nuk e meritonin ato një përgjigje? 

12. Muhamedi rri dhe bën sehir ndërkohë që Hafsaja dhe Aishja zihen. Ndërsa 
bën sehir, ai shikon nga Aishja si për t’i dhënë asaj dritën jeshile për të 
sulmuar. Dhe duket kaq qartë që Aishja ishte një gjuhëgjatë saqë thuhet aty 
që arriti “t’ia mbyllte gojën.” 

13. Mbas kësaj, Muhamedi e poshtëron Hafsanë duke i thënë Ajshes, “Kjo po 
që është e bija e Ebu Bakrit!” Gjë që donte të thoshte se ajo ishte vërtet e 
zonja! Ebu Bakri ishte miku i tij dhe partneri më i mirë në sipërmarrjet 
Islamike. 

14. Edhe e bija, Fatima, ajo që Shi’at pretendojnë se është vajza e vërtetë e 
Muhamedit, nuk mundi të bënte gjë. Përveç kësaj ai i tha, “Mos më lëndoni 
për sa i përket Aishes sepse “nuk marr Kuran përveç në fustanin e saj!” 

 

 Muslimanët përpiqen ta bëjnë fjalën veshje, fustan, sikur ka kuptimin në 
shtëpinë e Aishes, por kur e thonë këtë, mos do të thotë që i nuk mori 
zbulesa Kurani në shtëpinë e Hatixhes! Kjo do të thotë që kishte 
gënjyer! 

 Ata nuk kanë dëshirë që të përfytyrojnë profetin e tyre në veshjen e një 
gruaje, edhe se shumë nga hadithet e tyre e tregojnë kështu. Le ta 
pranojmë pozicionin e tyre sikur fjala veshje ka kuptimin në shtëpinë e 
Aishes, por kjo do të thotë se të gjitha zbulesat e Muhamedit që ai mori 
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kur ishte i martuar me Hatixhen ishin gënjeshtra? Kjo është shumë 
dënuese, sepse në atë kohë Muhamedi kishte vetëm Hatixhen për grua! 

 

Sauda dhe Muhamedi 
 

Kur Sauda u plak, ishte e shëndoshë dhe e ngathët, Muhamedi nuk shkonte më 
tek shtëpia e saj kur ishte nata e saj për seks! Sauda dëgjoi që Muhamedi mund 
ta divorconte atë meqenëse ishte e padobishme për të. Ajo nuk po gjente dot 
zgjidhje. Ajo e dinte që në atë moshë, dhe për shkak se nuk kishte fëmijë, 
askush nuk do të martohej më me të. Ajo foli me Aishen për këtë dhe i kërkon 
ndihmë, sepse e dinte se sa e fuqishme ishte Aishja. Atëherë Aishes i erdhi një 
ide. Ne mund ta gjejmë referencën për sa i përket asaj që Aishja i tha në shumë 
vende. Ja një prej tyre tek Sunan Abu Daud, Libri i Nikah (Libri i Seksit – që 
muslimanët e përkthejnë si Libri i Martesës), Faqe 243, Hadith 2135: 

Tegon Aishja: “Profeti vinte e na vizitonte të gjithave ne në ditën e vet dhe ai 
kishte marrëdhënie seksuale me secilën grua vetëm në ditën e vet! (Shikoni 
sa i drejtë ishte ai. Mbani mend që ajo që po tregon është Aishja. Nuk ka se 
si të qahet ajo!) 

 

Sunan Abu Daud 

[ ] 

Kur Sauda u plak dhe e ndjeu ose kishte frikë se profeti mund ta divorconte, ajo 
tha, “O i dërguari i Allahut, unë ia jap ditën time Aishes.” Kështu që profeti pranoi 
atë që Sauda i tha, dhe me këtë rast Allahu i dërgoi atij Kuran 4:128. 

Nëse gruaja druan mungesë tërheqjeje seksuale ([ ]) nga ana e burrit të saj 
ose nuk do ta përfillë, atëherë nuk është gjynah për ta nëse pajtohen 
ndërmjet tyre dhe bëjnë një marrëveshje. Një marrëveshje e tillë është më e 
mira edhe se shpirtërat e njerëzve janë të prirur nga lakmia. Por në qoftë se 
ju silleni mirë dhe ruheni prej të këqijave duke iu bindur Allahut, Perëndia e 
di mirë çfarë veproni. 

Fjala qesharake Nushuz ( نشوز   ), është e njejta fjalë e përdorur tek Kuran 3:34 që 
jep arsyet e burrit që të rrahë gruan, por nëse një burrë e ka bërë këtë, ajo duhet 
ta lejojë dhe të bëjë atë që ai dëshiron për t’i bërë qejfin atij! 

Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih Al-Buhari, Botim i 1986, Botues Al-Raian, Faqe 
223: 
 

[ ] 

Sauda tha ajo: Kishte frikë se profeti mund ta divorcojë sepse ishte e vjetër, 
kështu që ajo i tha atij, ‘Mos më divorco, më mbaj si një nga gratë e tua dhe 
unë do t’ia jap ditën time Aishes si këmbim!’ Kështu që vargu, Kuran 4:128 
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zbriti,” Hadithi u tregua nga Xharir nga Hishami, dhe Abu Daud dhe 
shpjegohet në Sahih Muslim. 

[ ] 

Tafsir Ibn Kathir Beirut, Botuar në 2002, V2, Faqe 428: 

Treguar nga Ibn Abbas: ‘Sauda u plak dhe kishte frikë se profeti mund ta 
divorconte dhe ajo ta humbiste pozitën si bashkëshorte, dhe ajo e dinte se 
sa shumë profeti e donte Aishen dhe e favorizonte sepse ishte e veçantë 
për të, kështu që ajo ia dha ditën e saj Aishes dhe profeti pranoi”. 

Fakhr Ad-Din Al Razi, Al-Tafsir Al Kabir (Interpretimi i madh) mbi Kuran 4:128: 
 

Profeti donte që ta divorconte Sauda bint Zam’an, por ajo i ofroi atij që ta 
mbante me kusht që ajo t’ia jepte ditën e saj Aishes, dhe ai e lejoi dhe nuk e 
divorcoi atë (Saudën). 

 

E njejta histori mund të gjendet në Librin e Mishkat Al Masabih, V2/966, Nr.3237 

Sahih Buhari. V3, Libri 48, Hadith 853: 

...Sauda bint Zam’a ia dha ditën dhe natën e saj (të drejtat e saj seksuale si 
bashkëshorte) Aishes, gruaja e Profetit po përpiqej që të kënaqte dhe t’i 
bënte qejfin të Dërguarit të Allahut. 

 

Hadithi arabisht ka një numër të ndryshëm, 2454: 

[ ] 

Pse donte Muhamedi që ta divorconte këtë grua të mjerë dhe të ndalonte së 
ndari shtratin me të? Ne mund të mësojmë tek Sahih Buhari, V2, Libri 26, Hadith 
740: 

Tregon Aishja: “Sauda i kërkoi Profetit që ta lejonte atë që të ikte herët në 
natën e Xhemit, dhe ajo, Sauda, ishte një grua e shëndoshë dhe shumë e 
ngathët. Profeti ia lejoi që të shkonte.” 

1. Unë mund të tregoj edhe më shumë referenca mbi këtë histori, por të gjitha 
apo disa, mjaftojnë për të treguar që Muhamedi nuk kishte qenë kurrë i 
drejtë me gratë e tij. 

2. Nëse ky burri më i mirë i Islamit nuk qe i drejtë me gratë e tij, a munden 
muslimanët e tjerë të jenë? 

3. Më i miri është më egoisti. Ai e përdori këtë grua për vite të tëra derisa ishte 
bërë e vjetër dhe e shëndoshë, e pastaj e hedh tutje si plehrë e 
papërdorshme. 

4.     Allahu gjithmonë i bën vargjet që të përshtaten fare saktë me epshet 
seksuale të Muhamedit dhe ai është gjithmonë gati që ta bëjë atë një urdhër 
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të shenjtë! 

5. Muslimanët thonë që një musliman duhet të jetë gjithmonë i drejtë me gratë 
e tij por pastaj kërcënon një grua me divorc për asnjë faj nga ana e saj 
përveç moshës dhe bukurisë së humbur. A është e drejtë kjo? 

6. Pse nuk i tha Allahu atij, “Turp të kesh që e ke përdorur këtë grua të 
moshuar kur ishte e re dhe tani po e poshtëron? 

7. A do ta vlerësonin muslimanët dikë që do të bënte të njejtën gjë siç bëri 
Muhamedi, me nënën e tyre, apo motrën apo bijën e tyre? 

8. Sa e ligë dhe Aishja që hidhet me t’iu dhënë rasti për të fituar më shumë 
kontroll mbi shtëpinë e Muhamedit, që do të thotë më shumë pushtet për të. 

9. Në Kuran, vargu thotë që Allahu është dakord kur gratë bien në marrëveshje 
mes njëra tjetrës. A ishte kjo për të gjithë muslimanët apo vetëm për 
Muhamedin? Fakti është që ishte vetëm për Muhamedin, si gjithmonë! A 
ishte kjo me të vërtetë një marrëveshje apo kjo grua e moshuar dhe e mjerë 
po detyrohej të futej në këtë valle vetëm për të patur të siguruar ushqimin 
dhe strehimin? 

 

Fjala Nushuz نشوز  

Fjala Nushuz në këto vargje do të thotë refuzim i bashkëshortit/-es në shtrat ose 
mospëlqim (ftohje) ndaj tij apo saj. Ka të bëjë dhe me mosbindjen në rastin e 
burrave që i urdhërojnë gratë në shtrat. 

Është e çuditshme që po këtë fjalë e gjejmë tek vargu 4:34, نشوزھن  Nushuz, 
dhe aty është justifikimi që i jep burrit të drejtën për ta rrahur gruan e tij si 
ndëshkim, sepse ajo nuk e pëlqen burrin e saj në shtrat edhe aq, ose për 
mosbindje ndaj tij për të shkuar në shtrat (për seks), ose për çfarëdo rasti tjetër. 
Nëse burri është ai që i bën “nushuz” gruas së vet, për shkak se ajo nuk pranon 
më të flejë me të, Allahu nuk i jep asaj të njejtën të drejtë që i jep burrit (të drejtën 
e rrahjes). Edhe pse është e njejta fjalë dhe i njejti veprim, çdo gjë ndryshon në 
varësi se kush e bën. 

1. Mashkulli që bën nushuz femrës = burri konsiderohet i mirë dhe Allahu 
është dakord me këtë, deri në atë pikë që ai e bekon atë veprim dhe e 
mbështet me një kapitull Kurani. 

2. Femra që i bën nushuz mashkullit = meriton rrahje, kyçje brenda, dhe 
poshtërimi është përgjigjja. 

Është e qartë që Allahu ka dy ligje të ndryshme për të njejtin veprim. Rregulli 
ndryshon kur gjinia ndryshon për të njejtin veprim. Është e mirë dhe e drejtë dhe 
e bekuar nga Allahu nëse një burrë e bën këtë, por dënohet, refuzohet dhe 
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ndëshkohet me rrahje një grua që e bën atë. 
 

Një pikë e rëndësishme në lidhje me vargun Kuran 4:34 
 

Në atë varg, muslimanët e përkthejnë fjalën “ehxhuruhunne”  اھ جر ونھ , si, 
“braktisini në shtrat si ndëshkim”, por shohim që fjala ‘nushuz’ është njëri person 
që e le shtratin e bashkëshortit. Është e qartë që muslimanët nuk po tregojnë të 
vërtetën, sepse nëse një grua e le shtratin tënd, ky është problemi yt. Pra si 
mund ta detyrosh atë që të ndajë shtratin duke e lënë në shtrat? 

Fakti është që, ajo fjalë mbi kyçjen brenda të tyre, duke i lidhur dhe dhunuar ato 
si ndëshkim kur refuzojnë burrin. Unë do të tregoj një provë, si gjithmonë, nga 
librat e tyre islamikë. 
 

Një nga rregullat që bëri Muhamedi ishte që t’i jepej burrit zgjedhja e hapur se 
kur gratë e meritonin të rriheshin, dhe që askush nuk e kishte të drejtën as të 
vinte në pikëpyetje sjelljen e burrit, siç e shohim nga hadithi i mëposhtëm. 
 

Sunan Abu Daud, Libri 11, Hadith 2142: 

Tregon Umar Ibn Al Khatab: Profeti tha, “Anjë burrë nuk duhet të pyetet ose 
të dyshohet për mënyrën se si dhe pse e rreh gruan e vet.” 

 

Sunan Abu Daud Libri 12, Numri 2220: 

[ ] 

Habiba bint Sahel ishte gruaja e Thabetit, dhe ai e rrahu atë derisa ia theu 
disa eshtra! Kështu ajo erdhi tek Profeti duke i kërkuar drejtësi, kështu që 
Profeti thirri dhe kërkoi dhe atë (burrin). Kur ai erdhi, Profeti i tha atij, “Merr 
një pjesë të parave të saj dhe lëre.” Thabeti tha, “A është në rregull ashtu? 
Unë i kam dhënë dy kopshte si prikë.” Profeti i tha, “Merrja prapë dhe lëre”. 

 

Një pikë përfundimtare mbi rrahjen e grave 

 Muhamedi e detyroi gruan të cilës i ishin thyer eshtrat nga rrahja, që të 
lëshonte paratë që kishte marrë si prikë për këtë martesë. 

 Kjo do të thotë që ai është duke ndëshkuar gruan që është martuar me këtë 
burrë. Ajo është duke dalë nga martesa me eshtra të thyera, pa para dhe pa 
shtëpi, pra ka humbur gjithçka. 

 Muhamedi nuk i tha asnjë fjalë burrit për mënyrën e ashpër me të cilën e 
kishte rrahur, e as nuk pyeti burrin se pse e kishte bërë këtë. 

 Kjo do të thotë që sipas Islamit, nëse një grua e çon burrin në gjyq për rrahje 
të rëndë, ajo do të humbë gjithçka dhe ai nuk humb asgjë. Ai i merr të gjitha 
paratë mbrapsht. Ai pastaj mund të blejë një grua të re! 
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 Kjo është provë që në Islam burri është perëndi mbi gruan, dhe çfarë 
muslimanët thonë për rrahje lehtë që është thjesht t’i biesh lehtë, është një 
gënjeshtër e trashë! 

 

Seksualiteti në Islam 
 

Një nga kontradiktat e mëdha në Islam janë urdhërat dhe mësimet që përmban 
mbi seksin. Nga njëra anë, Islami mëson që moraliteti është detyrë e çdo 
muslimani. Nga ana tjetër, Islami është një libër i tipit Playboy. 

Muhamedi i josh burrat me premtime seksuale dhe ndonjë herë këto premtime 
nuk janë veçse fantazi më shumë se premtime që mund të përmbushen në 
realitet. 

Tek Tuhfat Al-Habib Ala Shareh el Al-Khateb, Libri i Nikah (Libri i Seksit dmth) 
faqe 356, Imam Al-Qurtubi tha: 

[ ] 
 

Përmbledhtasi: teksti më sipër thotë që është e lejueshme që të bësh seks 
me anëtarët e familjes tënde në qiell, përveç nënës dhe bijës tënde. Një 
marrëdhënie seksuale mes anëtarësh të familjes nuk konsiderohet incest 
sepse nuk do të rezultojë në pasardhje. Gjithashtu kjo konsiderohet jo edhe 
aq e keqe sa seksi anal. Përveç kësaj, Muhamedit raportohet që ka thënë se 
Allahu do t’i japë secilit burrë një penis sa një pemë palme fundin e të cilës 
as nuk arrin ta shohësh dot. 

Ndërsa vazhdojmë të lexojmë atë tekst, një burri i lejohet të bëjë seks me të 
gjitha femrat e familjes, siç thamë përveç nënës dhe bijës në parajsën islamike. 
Kjo do të thotë që burrit musliman i lejohet të bëjnë seks me motrat e tyre, 
gjyshet, tezet e hallat, mbesat. Muhamedi gjithashtu e zgjeroi atë autoritet duke i 
lejuar burrat që të bëjnë seks me gjithë të tjerët mbarë. Me këtë Muhamedi ia 
bën qejfin duke ia plotësuar fantazitë të gjithë burrave beduinë. 

Arabët që banonin në shkretëtirë, jetonin një jetë të thjeshtë. Çdo gjë në jetën e 
tyre bazohej në këto pasuri, kafshët, floriri dhe gratë. Duke u premtuar atyre 
kënaqësi të pafund seksuale, Muhamedi u fliste ëndrrave të tyre dhe i bënte këto 
ëndrra më të arritshme. Si rezultat, ai mund të kontrollonte mendjet e tyre dhe 
nuk u jepte mjaft hapësirë që të mendonin për këto premtime – pra, nëse 
përmbusheshin apo jo – sepse ato janë tepër të ëmbla për t’u injoruar. 
 

Penis sa një pemë palme e pafund 
 

Muhamedi e çon akoma më tutje këtë duke u dhënë burrave muslimanë pikërisht 
 

159 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

çfarë dëshirojnë. Ata duan të kënë pjesë private të mëdha dhe kështu burrave u 
premton një penis sa një pemë palme maja e të cilës nuk shihet. Muhamedi 
përdor fjalën [ ] që do të thotë nuk i shihet fundi. Përveç kësaj Allahu do t’u 
sigurojë burrave femra që do të kenë gjithashtu një vaginë që do të përshtatet 
me penisin e stërmadh të burrave. Refencat për këtë V3, Libri i Thfat Al Habib 
Ala Sharh Al Katieb, Faqe 356: 
 

[ ] 
 

Penis që nuk do të flashket kurrë të ka premtuar Allahu? 

I dërguari i Allahut tha: 

“Nuk ka asnjë që Allahu ta pranojë në parajsë e që Allahu s’do ta martojë 
me shtatëdhjetë e dy gra, dy nga hyritë dhe shtatëdhjetë nga trashëgimia e 
tij nga njerëzit e ferrit, që të gjitha që kanë pjesë të parme të dëshirueshme 
(gjinj të mëdhenj) dhe ai vetë do të ketë një organ mashkullor që nuk do të 
flashket kurrë (të zbutet.)” 

 

Referenca anglisht: Vol.5, Libri 37, Hadith 4337 

Referenca arabisht: Libri 37, Hadith 4481 

[ ] 
 

Moraliteti seksual 
 

Le të fillojmë me disa vargje që tregojnë moralitetin që gjendet në Kuran. 

Kuran 23:5-7 thuhet: 

ن وظفاح مھجو رفل مھ ن یذ لاو  5

 على أز و اجھم  أو ما ملكت أ یمانھم  فإنھم  غیر  ملو مین 

 الإ 6

 ن و د اعلا مھ  ك ئلوأف كلذ ء ا رو ىغتبا ن مف7

5 të cilët i ruajnë organet e tyre private (nga të tjerët), 6 përveçse me gratë e 
tyre ose me skllavet që kanë në zotërim, 7ndërsa ata që shkojnë përtej 
këtyre përjashtimeve, janë kundër Allahut. 

Ajo që kuptojmë nga kjo është që burrat muslimanë kanë disa mënyra se si 
të plotësojnë dëshirat e tyre seksuale: 

• Ata mund të martohen me katër gra njëkohësisht dhe të divorcojnë cilëndo 
prej tyre kur të duan dhe kështu hapin vend për gra të tjera më të reja. 

•     Ai mund të paguajë gra për seks në një të ashtuquajtur martesë të 
përkohshme të njohur si Mut’a. Mut’a është thjesht një marrëveshje mes një 
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burri dhe një gruaje për të ndarë shtratin për një periudhë kohe, në të cilën 
kohëzgjatja dhe shuma e pagesës caktohet që në fillim. 

• Ai ka të drejtën të ketë marrëdhënie seksuale me të gjitha skllavet e tij 
pavarësisht nga numri i tyre. Ai mund të ketë me miliona por sa kohë që ai 
është pronar i tyre, ai ka të drejtën që të flerë me të gjitha ato. Kjo është në 
kontrast me numrin maksimal të bashkëshorteve që i lejohet atij që të ketë. 

Arsyeja se pse përdorin fjalën ‘martesë’ në vend të ‘seks’ në Islam është thjesht 
që të përligjin marrëdhënie jashtë martesore, por nuk bëhet fjalë për një martesë 
të mirëfilltë. 

• Gratë shfrytëzohen për seks 

• Asnjë besnikëri nuk u kanë për detyrë 

• Bëhet e lehtë për burrin që ta divorcojë gruan apo gratë e tij. 

• Martesa është e palidhur mirë. Ajo bëhet sipas vullnetit të burrit, jo të të dyve 
(burrit dhe gruas). 

• Me ligj, një kontratë siguron të dyja palëve të drejta të barabarta që nga 
fillimi e deri në përfundim të kontratës martesore. Kurse sipas Kuranit dhe 
Muhamedit, e drejta bazohet vetëm në gjininë – pra burrat marrin një trajtim 
special. Ai u jep burrave autoritet absolut dhe kontroll të plotë të kontratës. 
Kjo e përngjason gruan me një të punësuar të thjeshtë që ofron një shërbim 
burrit për aq kohë sa ai kërkon ose dëshiron. Ai mund të thotë “Nuk ta kam 
nevojën më. Dil jashtë!” 

• Kjo provon që e gjithë ideja e martesës në Islam është vetëm një mënyrë 
për ta kënaqur burrin. Gruaja është thjesht vegël seksi. Ajo nuk ka të drejta 
përveç asaj që is sigurohet me anë të kontratës, që është asgjë më shumë 
se sa pagesa që i jepet. 

Muslimanët pretendojnë se grave muslimane u jepen të gjitha të drejtat që asnjë 
grua tjetër nuk i ka patur më parë. Megjithatë, fakti është që të drejtat të cilave u 
referohen ata janë jo më shumë se të drejtat që u jepen dhe kafshëve, ushqimi 
dhe strehimi. Burri që është siguruesi, siguron të njejtat të drejta gjedhëve të tij. 

Po ashtu, Islami supozohet se u siguron grave të drejtën e trashëgimisë, por ato 
nuk na tregojnë se ajo ka të drejtë që të trashëgojë vetëm deri gjysmën e masës 
së palës mashkullore. Këtë do ta diskutoj ca më tej në pjesën që trajton të drejtat 
e grave në Islam. 
 

Ky lloj mësimi është i kundërt me atë që Krishti mëson tek Mateu 19:5-6 

Dhe tha: "Për këtë arsye njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e vet dhe do të 
bashkohet me gruan e vet; dhe të dy do të jenë një mish i vetëm". Dhe 
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kështu ata nuk janë më dy, por një mish i vetëm; prandaj atë që Perëndia ka 
bashkuar, njeriu të mos e ndajë”. 

Martesa e krishterë është një unitet nga Perëndia, jo një kontratë për seks. 

Po ju jap një shembull se si një kontratë e tillë seksuale duhet bërë sipas vargut 
Kuran 4:24. Kemi një burrë dhe një grua duke diskutuar një marrëveshje të tipit 
Mut’a. Le ta quajmë burrin Ahmed dhe gruan Fatime. 

Ahmedi: Selam, Fatime. 
Fatimja: Edhe juve gjithashtu! Si mund t’ju ndihmoj? 
Ahmedi: Kam një dëshirë të madhe për të ndarë një shtrat me ty për një gjysmë 

ore, simbas urdhërit të Allahut për një martesë qejfi (mut’a). 
Fatimja: Unë gati jam, por sa do të më paguash? 
Ahmedi: Unë ofroj të jap 3 dollarë e 50 qindarka. 

Fatimja: Aha..! Po unë pata një burrë tjetër para teje dhe ai më dha 10 dollarë. 
Ahmedi: Po mirë, po e lemë për pesë? Ndoshta ai ishte i pasur, unë nuk kam 

shumë para! 
Fatimja: Në rregull. E lemë për gjysmë ore seks, dhe ti do të më paguash para 

se djersa të më thahet, siç ka thënë profeti. 
Ahmedi: U tha, u bë! Le të gjejmë një shtrat. 
 

Kur gjysma e orës përfundon, martesa Mut’a përfundon automatikisht, që do të 
thotë pa ndonjë procedurë divorci (dmth burri as nuk ka nevojë që t’i recitojë asaj 
“të divorcoj” tre herë). 

Ajo që mund të mos keni vënë re këtu është që mut’a është një lloj kontrate 
martese që nuk ka nevojë për dëshmitarë. Kjo është një pikë e rëndësishme 
sepse kurorëshkelja është e dënueshme në ligjin islamik. Nëse një marrëdhënie 
e paligjshme mes një burri dhe një gruaje zbulohet dhe mund të provohet nga 
dëshmia e katër vetave të gjinisë mashkullore (minimumi prej katër dëshmitarësh 
që mund të provojnë kurorëshkeljen sipas Kuran 24:4), gjithçka që një çift i tillë 
ka nevojë të pohojë është që janë lidhur në një martesë mut’a. Askush nuk mund 
t’ua mohojë këtë sepse çiftit nuk i kërkohet që të ketë dëshmitarë për këtë lloj 
martese të përkohshme. Le të lexojmë mbi këtë tek libri i Sahih Al Kafit nga 
Imam Al Bahbodi, Vol.3, Numër 46: 

[ ] 

Tregohet nga Al-Husin i biri i Muhamedit nga Ahmedi, biri i Ishaqut nga 
Sa’dan biri i Muslimit nga Aubid biri i Zarahs nga babai i tij, paqja qoftë me 
të: Unë i përmenda atij çështjen e mut’as duke e pyetur nëse është një nga 
katër (llojet e aprovuara të marrëdhënieve seksuale). Ai tha, Martohu me 
prej tyre (grave) edhe me njëmijë. Ato janë gra për me qera.” 

Çfarë kjo do të thotë është që ti mund të marrësh me qera aq gra sa të duash 
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për seks. Numri, njëmijë, i përmendur në vargun është përdorur për të përcjellë 
kuptimin që burrat kanë një licensë pa kufizim për të marrë me qera gra (lexo: 
prostituta), sa kohë që kanë para. 

Unë gjithashtu habitem se si ia dalin të përdorin fjalën ‘martesë’ kur janë në fakt 
duke marrë me pagesë! Ajo që muslimanët e quajnë ‘martesë’ ne e quajmë 
‘prostitucion’ – dhe nëse martesa e tyre është prostitucion, çfarë përbën 
kurorëshkelje për ta? 

Nëse lexojmë me kujdes, do të vini re që edhe kjo është njëlloj si mut’a; nëse 
keni para mund të blini gra dhe të keni marrëdhënie seksuale me to. Nëse ajo 
është një grua e lirë (jo skllave) atëherë është një kontratë mes të dyve, asaj dhe 
burrit të përkohshëm; përndryshe është një kontratë blerjeje mes blerësit të 
skllaves dhe shitësit, por e gjitha ka të bëjë me seksin. 

Nga librat e muslimaëve sunni marrim një sqarim. Titulli i librit Al-Muhalla, Vol.6, 
Pjesa 9, faqe 467, Imami i Ahlu-Sunnah, nga Ibn Hazm që ka thënë: 

Askush nuk lejohet që të ketë gjithsej më shumë se katër gra, por si shtesë 
përveç tyre, ai është i lejuar që të blejë aq gra sa dëshiron. 

Kjo është vetëm një pamje sipërfaqësore e ligjit islamik mbi kurorëshkeljen. Nëse 
gërmojmë më thellë, do të gjejmë që çështja është më e ndërlikuar se sa duket. 

Ajo që ju tregova më parë në vargun e fundit është përkufizimi i marrëdhënies 
seksuale të ligjshme, por islami nuk ndalon një shumicë sjelljesh të shëmtuara. 
Kuran 4:23 (shqipërim i përkthimit të Usama Dakdok): 

U janë ndaluar juve: nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet 
tuaja, bijat tuaja, bijat e motës, nënat që ju kanë dhënë gji (cilado grua që e 
ka ushqyer me gji një burrë të paktën pesë herë bëhet/quhet nëna e tij), 
motrat nga gjiri (cilado vajzë që është ushqyer me gji nga nëna e një burri të 
paktën pesë herë bëhet motra e tij), nënat e grave tuaja (vjehrrat) dhe vajzat 
që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja me të 
cilat patët kontakt (marrëdhënie seksuale), e nëse nuk keni pasur kontakt 
me to (me gratë), atëherë s’ka pengesë (të martoheni me ato vajza), dhe 
(janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të kockës së shpinës suaj (kjo 
mendohej se ishte nga vinte sperma e burrit), dhe të bashkoheni (në nikah) 
dy motra, përpos asaj që ka kaluar. Vërtet, Allahu fal shumë, dhe është 
mëshirues i madh. 

 

Quran 4:24 

( وا لمحصنات  من  الناسء إال ما ملكت  أیمانكم ) 

Të ndaluara i keni edhe gratë e martuara përveç atyre të zëna robëresha 
(skllave) siç ju është dhënë urdhri i Allahut. Ju janë lejuar të gjitha të tjerat, 
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me kusht që t’i kërkoni me marrëveshje për pagesë me para nga pasuria 
juaj, pa e thyer ligjin e allahut. Grave, me të cilat keni patur marrëdhënie 
seksuale, jepuni dhuratat që u keni premtuar për të paguar. Se, Allahu, me 
të vërtetë, është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.36 

Çfarë kjo don të thotë është që në Islam ligjërohet marrëdhënia mes një burri 
musliman dhe skllaves së tij. Hadithi shpjegon vargun për ne; Sahih Buhari, 
Vol.7, Libri 62, Numri 137: 
 

Ne zumë gra si robinja lufte dhe flinim me to. Kështu e pyetëm të dërguarin 
e Allahut për seksin me to, dhe ai tha: “Vërtet e bëni këtë?” Duke na e 
drejtuar pyetjen tre herë, atëherë ai tha: “Nuk ka asnjë shpirt që të jetë bërë 
(nga Allahu) që të jetë prezent por që do të vijë në ekzistencë deri në ditën e 
ringjalljes...” 

 

Një marrëdhënie seksuale me një grua të martuar është e ndaluar në Islam, kjo 
do të thotë me një grua të martuar muslimane. Gratë jo muslimane që janë të 
martuara janë thjesht objekt gjuetie. Janë apo jo të zëna rob nga burrat e tyre të 
parë, bashkëshortet jo muslimane janë të lira të gjuhen për një musliman për t’u 
marrë me forcë. Rrëmbimi është opsional, sepse nuk e përligj përdhunimin. 
Përdhunimi i grave jo muslimane është tashmë i përligjur dhe i aprovuar. 

Përveç kësaj, muslimanët janë të lejuar që të detyrojnë gratë e tyre të rrëmbyera 
për prostitucion. Ato konsiderohen pronë e rrëmbyesit të tyre dhe, prandaj, mund 
të përdoren si mjete për të nxjerrë fitim, për biznes. 
 

Skllavëria e grave në Islam 
 
Islami jo vetëm që e lejon skllavërinë, por e bën atë një pjesë shumë të 
rëndësishme të ekonomisë, ushtrisë, dhe jetës seksuale të çdo muslimani, siç 
fillojmë të shohim tek Kuran 30:28 

Ai (Allahu) ju ka sjellë një fabul nga vetë jeta juaj dhe vetja juaj: A i merrni 
skllevërit tuaj si pjesëtarë të barabartë me ju në begatinë, fuqinë, respektin 
dhe pasuritë që Ne ju kemi dhënë juve? Megjithatë, ju u frikësoheni atyre që 
nuk do të ndajnë me ju pasurinë tuaj ashtu siç i frikësoheni njëri tjetrit? 

 
36 Përkthimi nga Prof. Hasan I. Nahi (vini re kuptimi i vërtetë është tjetërsuar), 
4:24 - (Ju ndalohet martesa) edhe me gratë që gjenden nën kurorë, përveç atyre 
që i zini robëresha. Ky është urdhri i Allahut. Ju janë lejuar të tjerat, me kusht që t’i 
kërkoni me pasurinë tuaj për martesë e jo për jetë të përkohshme. Grave, me të 
cilat kaloni jetë bashkëshortore, jepuni dhuratat e detyrueshme (për jetesë). S’ka 
gjynah për ju, me pëlqimin e të dyja palëve, që ta shtoni apo ta pakësoni sasinë e 
dhuratës së premtuar. Se, Allahu, me të vërtetë, është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë. 
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Prandaj bëjeni! Ne u japim shpjegim njerëzve që kuptojnë. 
 

Në këtë të ashtuquajtur fabul, Allahu është duke ia ndaluar muslimanëve – që 
kanë marrë pasuri dhe pushtet nga Allahu – tani ia ndalon ta ndajnë pasurinë 
dhe respektin me skllevërit e tyre. Allahu po e bën të qartë që ai është perëndia i 
muslimanëve, dhe muslimanët janë perëndi për skllevërit e tyre. Allahu nuk do 
partnerë për të ndarë pushtetin e tij. Prandaj dhe muslimanët nuk duhet ta 
ndajnë pasurinë dhe pushtetin e tyre me skllevër. Ju mund të lexoni interpretimet 
muslimane në anglisht që e konfirmojnë këtë përkthim. Shkoni tek: 
http:/altafsir.com, në anën e majtë të ekranit, zgjidhni “Tafsir Jalalayn in English”, 
shtyp Tafsirin duke zgjedhur “click here” në fund të faqes; për Suret, zgjidhni “30 
Ar-Rum” dhe për vargjet zgjidh “28” dhe në fund zgjidh “Display”. 
 

Skllavëria dhe krishterimi 

Shumë përpiqen që t’i gjykojnë ligjet e Biblës duke i krahasuar ato me ligjet e 
sotme. Unë nuk kam problem me këtë, sa kohë që munden të më gjejnë të 
paktën një ligj që nuk përshtatet me ligjet për të drejtat e njeriut që kemi sot. Ato 
që u bënë mijëra vjet më parë u bë në përshtatje me atë periudhë, një kohë kur 
të gjithë jetonin me shpatën dhe vdisnin nga shpata. Vetë Kombi i Izraelit (i gjithë 
kombi) ishte i robëruar. Ishte stili i të jetuarit të asaj kohe, ata duhet të mbijetonin 
brenda tij, por nuk kishte nevojë ta pëlqenin. Në atë kohë, nuk kishte shumë 
zgjedhje. Të pëlqente ose jo pronësia e një skllavi, mund të përfundoje vetë si 
një i tillë. 

Për mua, mësimi i Krishtit është jo vetëm një zgjidhje për një histori të 
dhimbshme nëpër të cilën njerëzimi kaloi, por është një zgjidhje ndaj problemeve 
të tmerrshme nga të cilat njerëzimi ka vuajtur si, uria, lufta, urrejtja, dhuna dhe 
skllavëria. 
 

Ky është mësimi i Krishtit dhe kjo është se pse unë jam i krishterë; Mateu 5:44: 

Por unë po ju them: "Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni 
të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju 
përndjekin. 

Bibla siguron ligje mbi mënyrën se si duhen trajtuar rastet për sa i përket 
skllavërisë. Në fakt, këto ligje e mbronin skllavin. Eksodi 21:20 
 

Në qoftë se dikush rreh skllavin ose skllaven e tij me bastun, dhe ai ose ajo i 
vdesin në dorë, zotëria do të dënohet. 

Bibla siguron çdo arsye për ta liruar skllavin, duke përfshirë dhe shkelje tilla si 
kur zotëria i thyen dhëmbin skllavit! Kjo do të thotë “Në qoftë se më thyen 
dhëmbin, jam i lirë!” Eksodi 21:26-27: 
 

26Në rast se dikush godet syrin e skllavit ose të skllaves së tij dhe ai humbet, 
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do t`i lërë të shkojnë të lirë si kompensim për syrin e humbur. 27Dhe në rast 
se shkakton rënien e një dhëmbi skllavit ose skllaves së tij, do t`i lërë të 
shkojnë të lirë si kompensim për dhëmbin e humbur. 

Bibla madje urdhëron mbrojtjen e skllavit që arratiset nga i zoti në kërkim të lirisë. 
Ligji i Përtërirë 23:15 

Nuk do t`i dorëzosh pronarit të tij skllavin që i ka ikur për t`u strehuar pranë 
teje. 

Nëse një skllavopronar e rreh për vdekje skllavin e tij, ai do të ndëshkohet për 
krimin e tij. Eksodi 21:20: 

Në qoftë se dikush rreh skllavin ose skllaven e tij me bastun, dhe ai ose ajo i 
vdesin në dorë, zotëria do të dënohet. 

Ti shkaktoje vdekjen një skllavi ishte e dënueshme me vdekje në Bibël. Eksodi 
21:12 
 

Kush rreh një njeri dhe për këtë shkak ky vdes, do të dënohet me vdekje. 

Në ditët e lashta, kur një njeri mbetej i shkretë, ai mund shitej vetë si një skllav. 
Bibla gjithashtu siguron mbrojtje për një person të tillë. Levitiku 25:39-43: 

39Në rast se vëllai yt që jeton pranë teje bëhet i varfër dhe shitet te ti, nuk do 
ta detyrosh të të shërbejë si skllav, 40por do të rrijë pranë teje si argat dhe si 
mik; do të të shërbejë deri në vitin e jubileut. 41Atëherë do të largohet prej 
teje, ai dhe bijtë e tij, dhe do të kthehet në familjen e tij; kështu do të rifitojë 
pronën e etërve të tij. 42Sepse ata janë shërbëtorët e mi, që unë i kam 
nxjerrë nga vendi i Egjiptit; nuk duhet, pra, të shiten si shiten skllevërit. 43Nuk 
do ta sundosh me ashpërsi, por të kesh frikë Perëndinë tënd. 

Bibla gjithashtu paralajmëron kundër abuzimit me skllevërit, dhe kushdo që bën 
një krim të tillë do të dënohet për këtë. Bibla madje inkurajon dashuri familjare 
ndaj skllevërve. Fjalët e Urta 29:21 

Në se dikush rrit me përkujdesje qysh në fëmijëri shërbëtorin e vet, në fund 
ai do ta dojë të bëhet trashëgimtar i tij. 

Skllavëria ka qenë dhe është pjesë e tragjedisë njerëzore. Kombi hebre vetë ka 
qenë skllavëruar si nga të bardhët (babilonasit) ashtu edhe nga afrikanët 
(egjiptasit). Kjo na tregon se skllavëria nuk ishte një krim ndaj ngjyrës së lëkurës, 
por një krim kundër një kombi tjetër. Të bardhët kanë skllavëruar të bardhët, të 
zinjtë kanë skllavëruar të zinjtë, dhe të bardhë e të zinj kanë skllavëruar të 
bardhë e të zinj. 
 

Tek Bibla gjejmë Eksodin 21:16, që shumëkush nuk e pëlqen ta përmendë: 

Kush rrëmben një njeri dhe e shet, ose gjendet në duart e tij, do të 
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dënohet me vdekje. 
 

Kjo do të thotë që është një krim të rrëmbesh një person për ta bërë pronë apo ta 
shesësh si skllav. Dënimi me vdekje është shpallur kaq qartë për këtë rast, por a 
ishte kjo mjaft për ta ndalur skllavërimin? Sigurisht që nuk ishte, sepse lakmia e 
njeriut nuk ka fund! 

Ne mund ta shikojmë se Bibla gjithmonë punon në një drejtim të caktuar, që 
është t’i bëjë njerëzit më njerëzorë siç ilustrohet tek 1 Timoteut 6:1-2. 
 

Të gjithë skllevërit që janë nën zgjedhë le t`i çmojnë zotërinjtë e tyre të denjë 
për çdo nderim, që të mos shuhen emri i Perëndisë dhe doktrina. Edhe ata 
që i kanë zotërinjtë besimtarë, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por t`u 
shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë 
besimtarë dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo. 

 

Ata që e urrejnë krishterimin përpiqen që të përdorin të njejtin varg për të treguar 
që Bibla është duke i urdhëruar të krishterët që të jenë skllevër të mirë! 
Përkundrazi, është e qartë që vargu është duke quajtur zotërinë dhe skllavin të 
dy vëllezër – si të barabartë. Ajo është duke u thënë që të jenë të mirë njëri me 
tjetrin. Ky është misioni i Krishtit – paqja dhe dashuria, dhe është totalisht kundra 
luftës. 

Disa njerëz argumentojnë që, “Nëse të bardhët janë të krishterë, atëherë pse 
skllavërojnë ata njerëz të tjerë?” Arsyeja e thjeshtë është lakmia. Është e njejta 
arsye që i shtyu afrikanët që të skllavërojnë afrikanë të tjerë dhe israelitët. Ne 
kemi nevojë që të kujtojmë që ndryshimi në qeniet njerëzore ndodh me hapa 
shumë të avashtë dhe kjo është se pse skllavëria e formave të ndryshme 
ekziston akoma edhe sot! Nuk ka shumë ndryshim! Bibla thotë në mënyrë të 
përsëritur – që përpara Perëndisë jemi të gjithë të barabartë. Jemi fëmijë të tij. 
Tek Galatasve 3:28, 

Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as mashkull as 
femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. 

Përsëri tek Kolosianët 3:11, 
 

Këtu nuk ka më grek e jud, rrethprerje dhe parrethprerje, barbar e skithas, 
shërbëtor e i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. 

Krishti gjithashtu foli për ata të pasur që janë të paperëndishëm. Mateu 19:24, 

Dhe po jua përsëris: Është më lehtë të kalojë deveja nga vrima e gjilpërës, 
se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. 

Siç e dimë të gjithë, muslimanët gjithmonë përpiqen t’i tërheqin afro-amerikanët 
duke i mësuar që islami është e vetmja fe e çliruar nga paragjykimi. Muslimanët 
janë pikërisht si ata që përshkruhen tek Mateu 23:24: 
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Udhëheqës të verbër, që sitni mushkonjën dhe kapërdini devenë! 

Tani do të shikojmë se si funksionon skllavëria në islam. 

 

Burimet e skllavërisë në Islam 

Këto janë: 

1. Luftërat kundër jo muslimanëve. Të krishterët, hebrejtë dhe të pafetë 
si motrat Safia dhe Xhuria të cilat Muhamedi i skllavëroi mbasi ua vranë 
mbarë fisin e tyre. 

2. Dhuratat, si në rastin e Marie Koptikes. Ajo u dërgua si dhuratë,s ë 
bashku me kushërinjtë e saj, Muhamedit dhe ai i pranoi ata. 

3. Blerjet dhe shitjet. Muhamedi shiste dhe blinte skllevër. 

4. Pasardhje (lindjet). Biri i një skllavi apo skllaveje ishte skllav 

5. Një formë ndëshkimi. I biri i një gruaje të lirë që bënte kurorëshkelje 
automatikisht bëhej skllav. Muhamedi urdhëroi që të lindurit nga 
marrëdhënia kurorëshkelëse e një gruaje automatikisht ishin skllevër. 

 

6. Trashëgimitë. 
 

Pak shembuj mjaftojnë nga mijëra, për të ilustruar këtë pikë. 
 

Skllavëria nga luftërat 
 

Sahih Al-Buhari, V.3, Libri 46, hadith 717: 

Profeti i Allahut sulmoi papritmas fisin e Al-Mustaliqit pa u dhënë asnjë lloj 
paralajmërimi kur ata nuk po preokupheshin dhe ndërsa ishin duke u dhënë 
ujë kafshëve të tyre. Burrat e tyre të luftës u vranë, dhe gratë dhe fëmijët u 
morën si skllave. Profeti mori Xhurien (të bijën e prijësit të fisit të Mustaliqit) 
në atë ditë... 

 

Libri i Adau’a Al-Bajian, Vol.3, Numri 387: 

[ ] 

Arsyeja për të zotëruar njerëzit si skllevër është në qoftë se Allahu jep 
fitoren atyre që sakrifikojnë nga paratë dhe forca e tyre për të luftuar qafirat 
(të pafetë) pra nëse fjala e Allahut jep fitoren ai, Allahu, i bën ata (armiqtë) 
skllevër të tyre përveç rastit kur prijësi i tyre zgjedh që të pranojë shpagim 
për ta. 

Mbasi Muhamedi i mundi armiqtë e tij, si i skllavëronte ata dhe i detyronte që të 
luftonin për të. Ai i përdorte trupat e tyre të fuqishëm për të arritur fitore për të në 
luftë. Nëse skllavi tregonte mjeshtëri luftarake dhe aftësi udhëheqjeje, Muhamedi 
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i bënte ata të udhëhiqnin në luftë kundër popujve të lirë. Ironikisht, megjithëse 
skllavit luftëtar i jepej një vend nderi në ushtrinë e Muhamedit, ai mbetej po 
skllav. 

Në një histori që gjendet në librin e Fateh Al-Barit Fe Share’h Al Buhari, faqe 
131, disa nga arabët e bardhë u zemëruan kur dëgjuan që Bilal etiopasi, do t’i 
udhëhiqte ata në luftë. Kur iu afruan Muhamedit, Abu-Zer, që foli për grupin, tha, 
“Unë refuzoj që t’i bindem një skllavi të zi!” Përgjigjja e Muhamedit gjendet tek 
Sahih Al Buhari, Libri 11, Hadith 662: 

[ ] 

Profeti tha, “Konsideroje dhe pranoji urdhërat nga prijësi yt, edhe nëse është 
një etiopas koka e të cilit është si një kokë stafidhe (rrush zi i thatë), të është 
caktuar ty si prijës.” 

Libri i Sahih Abu Daud, Hadith 2158 dhe hadithi i aprovuar nga libri i Al Albanit 
(Sahih Abu Daud, Numri 1890): 
 

[ ] 

“Profeti thotë që nuk është e lejueshme për një musliman që të kryejë 
marrëdhënie seksuale me një grua robinjë (skllave) derisa ai të sigurohet që 
ajo nuk është shtatzënë.” 

Sidoqoftë, Muhamedi si gjithmonë, thoshte gjëra që nuk i kishte me gjithëmend. 
Në të njejtën ditë që ai theri një fis të tërë në Khajber. Muhamedi vetë i përdhunoi 
gratë e tyre, duke përfshirë edhe Safijen. Ajo ishte një nuse e re burri i të cilës u 
vra në atë kasaphanë. Muhamedi nuk donte të priste derisa të merrte vesh 
përpara nëse Safija ishte shtatzënë pastaj ta përdhunonte. 
 

Sulmi mbi fisin e Kajberit (fis hebre) 

Libri i Al Magazit nga Al Waqidi, Faqe 708: 

Abu Ajoub kaloi natën si rojë pranë çadrës së Profetit duke mbajtur gati 
shpatën. Kur erdhi mëngjesi, Profeti doli, dhe tha “Allahu Ekber”. Muhamedi 
i tha atij, “Si është puna Abu Ajoub?” Abu Ajoubi iu përgjigj, “O i Dërguari i 
Allahut, ti fjete me robinjën (Safijen) dhe sapo i ke vrarë babain dhe 
vëllezërit dhe burrin e saj dhe gjithë fisin e saj, prandaj kisha merak se mos 
ajo të vriste ty. Profeti qeshi dhe tha, “Do të ta shpërblej këtë nder!” 

E njejta histori mund të gjendet në librin e titulluar Zad Al-M’ad Fe Huda ‘Khaer 
Al ‘Ebad, Shtypur në 1198, Botues Dar Al-Risalah, Kapitulli Sulmi mbi Fisin 
Khajber: 
 

[ ] 
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Muslimanët në perëndim kanë qejf të citojnë një hadith ku Umar Ibn Al-Khatab 
pretendohet se ka thënë, “Si mund të skllavëroni njerëzit kur nënat e tyre i 
lindën si njerëz të lirë?” Kjo narrative në fakt, është e vërtetë. Megjithatë, ajo 
raportohet me qëllimin e vetëm për ta mashtruar dëgjuesin. Ne shumë kollaj 
mund të tregojmë që ajo deklaratë nuk përfaqëson asnjë të vërtetë në lidhje me 
qëndrimin e islamit në lidhje me skllavërinë. 

Konteskti i vërtetë i historisë përqendrohet në konfliktin mes Umar Ibn Khatabit 
dhe Amr Ibn Al-Aas në lidhje me mbajtjen e robërve – Përkundrazi ai po përpiqej 
që ta poshtëronte Al-Aasin ndërsa po e hiqte veten si më të lartë moralisht 
përmbi Al-Aasin. 

Al-Aasi tha që e urrente robërimin, kështu që Al-Khatabi po e detyronte atë që të 
shpjegonte se pse ai nuk kishte asnjë problem që t’i pranonte të gjitha vargjet e 
Kurani për sa i përket skllavërisë. Al-Aasi vetë zotëronte me mijëra robër. Ai i 
përdhunonte dhe i rrihte të gjithë robërit e tij dhe asnjëherë nuk i ktheu lirinë 
asnjërit. Pyetja e Al-Khatabit nuk ishte pyetje e nënkuptuar për ta dënuar 
skllavërinë. Ajo ishte pyetje që kishte për qëllim që ta sulmonte dhe ekspozonte 
armikun e tij që e urrente thellësisht si hipokrit. 

Është interesante që të vësh re që, nëse pyetja e Al-Khatabit të kishte për qëllim 
dënimin e skllavërisë, a nuk do të thoshte kjo që mendonte se Muhamedi ishte 
një burrë i keq, përderisa edhe Muhamedi vetë zotëronte skllevër dhe me gjithë 
qejf i pranonte burra dhe gra skllevër, jo vetëm si robër lufte, por edhe si 
dhurata? Pretendimi se pyetja e famshme e Al-Khatabit është një shembull i 
qëndrimit të islamit ndaj skllavërisë është një shaka pa kripë. Kur vendoset në 
kontekstin e vet, pyetja faktikisht është asgjë tjetër veçse një shprehje urrejtjeje 
dhe xhelozie mes këtyre dy burrave. Tregimi vetë nuk ka të bëjë fare me lirimin e 
robërve. 

Meqë ra fjala, Muhamedi asnjëherë nuk dha urdhëra dhe kushte për kur mundej 
ose duhej liruar një skllav. Kur them kurrë, e kam fjalën KURRË! Sfidoj këdo 
musliman të citojë një varg të vetëm ku urdhërohen muslimanët që të lirojnë 
skllevërit e tyre. Lirimi i një skllavi ishte në dorë të të zotit për t’u bërë ose jo. 

Në fakt, si i ri-skllavëronte skllevërit e liruar. Sahih Buhari Libri 85, Hadith 80 
(shih gjithashtu Sahih Buhari, Libri 41, Hadith 598): 
 

[ ] 

Një mashkull në moshë madhore nga Ansarët i dha një djaloshi skllav lirinë 
tij dhe e lejoji që të shkojë, por ai nuk kishte ndonjë pronë tjetër. Ky lajm i 
arriti në vesh të Dërguarit të Allahut, dhe Pejgamberi tha, “Kush do ta blejë 
atë skllav për mua?” Kështu Nu’aem Bin Abd-Allah Al-Na’ham e bleu atë për 
800 derhem. Xhabirili shtoi, “Ai ishte një skllav koptik, që vdiq vitin që shkoi.” 
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Ky hadith tregon se si Muhamedi ishte në kontroll të plotë të skllavërisë si biznes. 
Ai mund të bënte dhe gjëra të tilla pa pyetur fare personin tjetër, duke shkuar 
kundër vullnetit të pronarit. Muhamedi e ri-ktheu skllavin prapë në pranga dhe e 
përdori për të nxjerrë të ardhura prej tij. Në të njejtën kohë ai nuk tregoi pikë 
mëshire për skllavin e gjorë që kishte pritur gjithë jetën për të fituar lirinë. Shihni 
gjithashtu që përmendet se skllavi kishte vdekur jo shumë kohë mbasi e kishin 
shitur prapë. Nuk do të habitesha nëse do të kishte qenë shkak për këtë rënia në 
depresion. Çfarë do të humbiste Muhamedi nëse do ta kishte lejuar skllavin të 
shkonte? Nuk ishte as pronë e vetja ky njeri, por paraja ishte perëndi më i 
rëndësishëm për Muhamedin. 

Skllavopronari ishte i varfër, dhe prona e tij e vetme ishte skllavi i tij, por ai prapë 
zgjodhi që ta lironte atë njeri. Pse duhej Muhamedi të anullonte lirimin e skllavit? 
Ngaqë e dinte se nëse të tjerët do fillonin të lironin skllevërit e tyre, atëherë 
tregtia e skllavërisë do të pushonte së lulëzuari? 

Sahih Buhari, Libri 8, V.82, Hadith 822: 

Përcjell Ebu Hurejra: Mendimi i Pejgamberit ishte kërkuar kur një vajzë 
skllave e pamartuar u gjet fajtore për marrëdhënie seksuale të paligjshme. 
Më këtë akuzë, ai u përgjigj, “Nëse ajo bën marrëdhënie seksuale të 
paligjshme edhe një herë tjetër, mbas kësaj fshikullojeni me rrip pesëdhjetë 
herë, dhe nëse bën marrëdhënie seksuale të paligjshme për herë të tretë, 
mbas kësaj fshikullojeni pesëdhjetë herë me rrip dhe shkëmbejeni sa çmimi i 
vetë litarit të saj.” 

 

Duke bërë një rregull të tillë, pronarit të saj i jepej e drejta që edhe ta 
përdhunonte në të njëjtën kohë, por ajo nuk mund të kishte marrëdhënie të 
paligjshme. Bazuar në këtë, nëse skllavi është i tejngopur me këtë pronar që ka, 
është e detyruar të sillet pikërisht ashtu vetëm e vetëm që ta heqin nga ky pronar 
e të përfundojë diku tjetër me një pronar tjetër. 
 

Bilal etiopasi 

Shpeshherë i dëgjojmë muslimanët të përmendin Bilalin, zezakun që ishte një 
nga skllevërit e Muhamedit. Muslimanët përpiqen që t’i mashtrojnë zezakët e 
Amerikës që të besojnë nuk ka racizëm në islam, duke u treguar atyre se si Bilal 
zezaku ishte i pari që këndoi ezanin, thirrjen për lutje. Ajo çfarë muslimanët nuk 
thonë është që Bilali thjesht po ndiqte udhërat e Muhamedit, pronarit të tij. Bilalit 
nuk iu dha një vend nderi siç duan ta bëjnë të duket muslimanët. Bilali po ndiqte 
thjesht një urdhër nga pronari i vet. 
 

Le të shohim pak jetën e Bilalit. Ai ishte një skllav që nuk kishte ndonjë të drejtë 
që të zgjidhte se çfarë të bënte. 

Bilali dhe Thirrja për Lutje 
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Unë mund të tregoj me dhjetëra hadithe për Bilalin që bën punët që i janë 
udhëruar për të bërë, përfshi edhe urdhërin për të bërë thirrje për lutje. 

Pejgamberi e urdhëroi Bilalin që të ngrihej dhe të këndonte ezanin: 

• Buhari Libri 11, Hadith 578 

• Buhari Libri 11, Hadith 579 

• Buhari Libri 11, Hadith 580 

• Buhari Libri 56, Hadith 663 

• Buhari Libri 53, Hadith 297 

• Sunan Ebu Daud Libri 1, Hadith 0193 
 

“Pastaj ai e urdhëroi Bilalin të ngrihej e të bënte thirrjen për lutje.” 

Pyesni veten se pse Muhamedi nuk e bëri vetë thirrjen për lutje ose pse ai kurrë 
nuk e urdhëroi Ebu Bakrin ose Aliu apo dikë tjetër. Vetëm ky skllav i mjerë duhet 
të ngrihej që në pikë të mëngjesit e të bëhej gati para gjithë të tjerëve, dhe të 
thërriste atje për të zgjuar gjithë Mekën! Ai u zgjodh që të bënte atë detyrë 
thjesht sepse askush tjetër nuk do ta bënte. Kjo është punë për skllevërit. 

Bilali, Skllavi i Lajmeve (Tellall) 

Sahih Buhari, Vol.4, Libri 52, Hadith 297: 

...Bilali u urdhërua që të shpallte të rejat mes njerëzve... 

Zoti e mbështet këtë fe të islamit me njerëz të ligj? 

Sahih Buhari, Vol.6, Libri 77, Hadith 603: 

...Pejgamberi tha: “Bilal! Çohu dhe shpall mes popullit, se askush nuk hyn 
në parajsë përveç adhuruesit dhe Allahu e mbështet këtë fe të islamit me 
njerëz të ligj..” 

 

Bilali, skllavi që shërbente ushqimin në shtëpi dhe jashtë saj 

Sahih Buhari, Vol.5, Libri 59, Hadith 524: 

...Pejgamberi e urdhëroi Bilalin që të shtronte qilimat prej postiqesh mbi të 
cilat u vendosën hurma arabie, salcë kosi, dhe gjalpë... 

Bilali roja e qeses së parave 

Sahih Buhari, Vol.3, Hadith 38, Hadith 504: 

...Profeti i Allahut tha, “O Bilal, paguaja këtij çmimin e gamiles dhe jepi dhe 
ndonjë bakshish..” 
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Edhe të tjerë njerëz e urdhëronin Bilalin përqark, Sunan Ebu Daud, Libri 2, hadith 
498: 

...pastaj Pejgamberi, Zoti e faltë dhe e bekoftë, tha, “O Bilal, çohu në këmbë 
dhe shiko dhe bëj çfarë Abdullah Ibn Zaid të urdhëron për të bërë, pastaj 
bëje. 

Muhamedi gjithashtu e bëri të qartë që një skllav, edhe nëse ishte musliman, nuk 
mund të jetë dëshmitar në një gjyq siç mund ta shohim tek Kuran 5:106, 
interpretimi i Tanwir Al Maqbas min Tafsir Ibn Abbas: 
 

O ju që besoni! Le të ketë dëshmitarë mes jush, në marrëveshje ose edhe 
në udhëtimet, kështu që kur dikush prej jush vdes, atëherë prej personit të 
vdekur, dy persona le të dalin dëshmitarë për amanetin e të vdekurit, vetëm 
burra nga mesi juaj (gratë nuk pranohen) dy burra të lirë (asnjë skllav nuk 
pranohet). 

 

Bilali kërkon nga Ebu Bakri që të lirohet 

Në Hadithin e mëtejmë, shohim skllavin Bilal duke iu përgjëruar për lirinë e tij 
mbas vdekjes së Muhamedit dhe prapë nuk iu dha. Sahih Buhari, Volumi 5, Libri 
57, Hadith 99. 

Përcjell Kaishi, Bilali i tha Ebu Bakrit, “Nëse më ke blerë me para atëherë 
më mbaj për vete për të shërbyer, por nëse më ke blerë për hir të Allahut, 
atëherë më jep lirinë që të bëj punë për Allahun.” 

 

Mbas gjithë shërbimit që ky njeri kishte ofruar, pse kishte nevojë ai që ta lypte në 
atë formë lirinë e tij? A nuk duhet ta kishte marrë atë nga i miri profet Muhamedi 
apo ky i miri miku i tij Ebu Bakri? Pse nuk ia urdhëroi Muhamedi këtë Ebu Bakrit? 
Ky njeri kishte qenë një shërbëtor besnik deri në atë kohë. Ai kishte luftuar dhe 
grabitur për ta. Ai ua ushqente bagëtinë dhe kafshët e tjera dhe mblidhte paratë 
për pronarin e tij nga tregtarët. Ai kishte bërë gjithçka, pse atëherë këta njerëz të 
mirë të Allahut prisnin që ai t’u lutej për lirimin e tij? 
 

Umar Ibn Al-Khatabi dhe Skllavëria 
 

Meqenëse filluam me hadithin e Umar Ibn Khatabit, do të tregoj disa nga historitë 
që qarkullojnë mbi këtë burrë dhe të shohim karakterin e tij të shëmtuar. Këtë 
hadith mund ta gjeni në librin, Pakti i Umar Ibn Al-Khatabit. Le të shohim se si i 
trajtonte skllevërit ky njeri. Imam Al-Bejhaki tregon tek Sunnan Al-Kubra, Vol.2, 
Faqe 227: 
 

[ ] 

Hadith nga gjyshi i Anasit, birit të Malikit, që gratë robëresha të Umar Ibn Al-
Khatabit dikur nga shërbenin me flokët pa mbuluar dhe me gjinjtë varur 

 

173 



CHRISTIAN PRINCE 

 
 

prekur nga flokët. 

Vini re se si Umari zotëronte shumë skllave femra. Jo vetëm kaq, por në hadithin 
që vjen më pas, do të vini re që Umari i rrihte gratë skllave kur mbuloheshin. Ai i 
donte ato të rrinin të ekspozuara për të dhe për vizitorët e tij që të kënaqeshin 
duke parë. Libri i Kanes Al-Umal Fe Sunan Al-Aq’wal, Hadith 41925: 
 

[ ] 

Treguar nga Anas: “Umar Ibn Al-Khatabi pa një skllave femër që ishte 
mbështjellë me shallin e saj dhe vajti e goditi duke i ulëritur, “Ti nuk do të 
mbulohesh siç vishen gratë e lira.” 

 

Mund të gjeni të njejtat tregime në librat e mëposhtëm: 

• Tabaqat Ibn Saad, Volum 7, Faqe 127 

• Tarikh Damshq, Volum 58, Faqe 191 
 

Libri i Kanes Al-Umal Fe Sunan Al-Aq’wal, Hadith 41928: 
 

[ ] 

Treguar nga Al-Museb Ibn Daram, ai tha: “E pashë Umarin duke rrahur një 
grua skllave në kokë me një shkop derisa i ra mbulesa dhe ai i bërtiti që të 
mos vishej e as të sillej sikur ishte një grua e lirë.” 

 

Linku i Hadithit në arabisht: 
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp. asp?BID=137&CID=582 
 

Umari falenderon Allahun që foshnja zezak nuk është i tiji 

Libri i Al-Mu’gnit nga Ibn Qudamah, Volum 10, Faqe 412: 

[ ] 

Treguar nga Sa’id nga Sufjani, nga Ibn Abu Naje’h, nga një burrë në qytetin 
e Medinës. Umari e tërhiqte organin e tij mashkullor para orgazmës kur 
kishte marrëdhënie me një skllave. Një ditë, ajo i tha atij që ishte shtatzënë, 
e pastaj Umari, duke iu lutur Allahut, tha, ‘Allah, mos më sill në familje një që 
s’është i imi, sepse askush nga shtëpia ime nuk vjen nga një prejardhje e 
turpshme. Pastaj skllavja lindi një djalë të zi. Umari e pyeti atë se kush ishte 
babai i foshnjës. Ajo i tha që ishte bariu i gamileve, atëherë Umari falenderoi 
Allahun (që nuk ishte ai babai). 

 

Në këtë hadith, ne shohim se si një femër skllave nuk është gjë tjetër veçse një 
lodër seksi. Pronari i saj dhe miqtë e tij e përdornin. Është e qartë nga tregimi që 
Umari i përdorte këto skllave vetëm për shërbime seksuale, jo për pasardhës. 
Sidoqoftë, ju kujtohet besoj se si muslimanët mburren se janë kundër 
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kurorëshkeljes, e megjithatë ne shikojmë këtu që qarkullimi i një femre skllave 
është i lejueshëm (hallall)! Një skllave robinjë nuk konsiderohet aq njeri saqë 
marrëdhënia me të të dënohet si kurorëshkelje. 
 

Sahih Buhari, Libri 58, Hadith 197: 

E pashë të Dërguarin e Allahut dhe në shoqëri të tij ishin vetëm ata që ishin 
konvertuar në Islam, pesë skllevër, dy gra dhe Abu Bakri. 

Si gjithmonë, e shohim Muhamedin të zotërojë skllevër, dhe shtëpinë e ka plot 
me syresh. Vini re gjithashtu në tregim që askush nuk mund të hyjë në shtëpinë 
e tij pa marrë lejen e tij nëpërmjet skllevërve të tij. 

Sahih Buhari, Libri 72, Hadith 734: 

Në pragun e derës së dhomës, atje ishte një skllav zezak tek i cili vajta dhe i 
thashë, Kërkoj lejen nga profeti për të hyrë. Ai më autorizoi dhe unë hyra për 
të parë profetin i cili ishte shtrirë në një qilim që kishte lënë shenjë në ijen e 
tij... 

Libri i Kenz El-Omal Fe Sunan Al-Aqual, hadith 44842 
 

[ ] 

Ti jep gratë e lira për dy net dhe gratë skllave për një natë (për seks). 

Libri i Awen Al-Ma’bud Fe Shareh abu Daud, faqe 190: 
 

[ ] 

Imam Al-Sui’ty tha: “Rrihe gruan tënde në të njëjtën mënyrë siç e rreh 
skllaven tënde.” 

 Kjo do të thotë që mund t’i rrahësh të dyja por mund t’i biesh më fort 
skllaves. 

Vrasja e dikujt nuk është gjithmonë e ndëshkueshme me vdekje. Sipas 
Muhamedit, vrasësi mund të paguajë një shumë që quhet shkëmbim shpagimi. 
Jeta e viktimës shkëmbehet me një skllave femër ose me një mashkull të sapo 
lindur (Sahih Buhari, Libri 83, hadith 41): 

Raporton Ebu Hurejra: Dy femra në moshë madhore nga fisi i Hazeallit u 
zunë me njëra tjetrën dhe një prej tyre hodhi një gur tjetrë duke i shkaktuar 
dështimin e shtatzanisë. I dërguari i Allahut dha gjykimin e tij që vrasësja e 
foshnjës së palindur duhet t’i japë fëmijën e sapolindur të një skllaveje, si një 
shkëmbim shpagimi gruas që e pësoi dështimin. 

Ky hadith mund të gjendet në arabisht tek Sahih Buhari, Hadithi 1681, dhe Sahih 
Muslim, Hadithi 6910: 
 

[ ] 
 

175 



CHRISTIAN PRINCE 

 

Le të mendojmë për këtë histori për pak momente. Imagjinoni veten tuaj si një 
grua skllave dhe zonja juaj i shkaktoi dikujt të dështojë fëmijën. Bëjini vetes këto 
pyetje: 

1. A është mëshira e Allahut dhe profetit të tij që gruaja skllave që nuk ka 
bërë asnjë krim, duhet t’i merret fëmija e t’i jepet një gruaje të panjohur 
sikur bebja të ishte një këlysh qeni që mund t’i jepet kujtdo? 

2. A është e drejtë nga mëshira e Allahut dhe profetit të tij që bebja do të 
rritet pa nënën e tij biologjike pa patur bërë asnjë krim nga ana e saj? 

3. Nëse Muhamedi do të ishte një skllav, a do ta donte ai dikush t’i merrte 
fëmijën e sapolindur, djalin a vajzën, si shpagim për një krim që nuk e 
ka bërë ai vetë? 

Muhamedi dha gjykimin e tij për sa i përket vdekjes së fetusit bazuar në Kuran, 
El-Bekare, Kuran 2:178 

یا أیھا الذ ین  آمنو ا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر  بالحر  والعبد  بالعبد  واألثنى باألنثى  

O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për vrasje: i liri për 
të lirin, skllav për skllavin, femër për femrën. 

Sidoqoftë, Muhamedi nuk ndoqi realisht çfarë ky varg komandon. Kurani nuk 
kishte zgjedhje për një rast kur një i rritur vret fëmijën e palindur, kështu që ai 
krijoi një rregull të ri. Ai i shtoi Kuranit si një ligj, që shpagimi i vrasjes në raste të 
tilla është foshnja i sapolindur i një skllaveje. 

Fakti është që Muhamedi e bëri të qartë që nuk ka ndëshkim për vrasjen e një 
skllaveje. 
 

Njeriu i lirë nuk do të vritet për vrasjen e një skllavi 

(Mutta’ Malik, Libri 43, Hadith 21.15) 

Sipas Kuranit të Allahut, i lartësuari dhe i lëvduari, në rastin e një kundër-
sulmi është shkruar për ju në lidhje me rastet e vrasjes, një njeri i lirë për të 
lirin, një skllav për skllavin. Maliki tha, ai që është vrarë ka të drejta vetëm 
kundër atij që e vrau atë. Nëse vrasësi që e vrau atë njeri vdes, ai që është 
vrarë nuk ka më të drejta kundër vrasësit, ose (për të kërkuar) para gjaku. 
Maliki tha: Nuk ka ndëshkim kundër një njeriu të lirë nga ana e një skllavi për 
çfarëdo dëmtimi. Skllavi vritet për njeriun e lirë kur ai e vret me qëllim atë. 
Njeriu i lirë nuk do të vritet për vrasjen e skllavit, edhe nëse e vret me 
paramendim. Kjo është mënyra më e saktë siç e kam mësuar. 

Vini re gjithashtu që vargu e ndan racën njerëzore në tre klasa, dhe gjykimi për 
secilën klasë është i veçantë. Nëse një njeri i lirë vret një tjetër të lirë, vrasësi 
dënohet me vdekje. Nëse njeriu i lirë vret një skllav, ai nuk dënohet me vdekje. 
 

176 



MASHTRIMI I ALLAHUT 

 

Përkundrazi, një nga skllevërit e njeriut të lirë do të vritet ose ai paguan pronarin 
e skllavit me para ose me një skllav tjetër. Nëse një grua vritet, një tjetre i merret 
jeta si shpagim për atë vdekje. Çfarë lloj drejtësie është kjo? 

Muslimanët na mbajnë fjalime për Allahun e mëshirshëm dhe Muhamedin e 
mëshirshëm por tregime të tilla tregojnë se si islamizmi është mizor ndaj 
skllevërve në mënyrën e trajtimit të tyre, si të ishin mall shkëmbimi ose lodra 
seksi. 
 

Skllevërve nuk u lejohej as të këndonin, siç e shikojmë në hadithin e mëposhtëm. 
Nëse një skllavopronar vdes dhe skllavja e tij këndon për të, muslimanët kanë 
urdhër të mos luten për të, në këtë mënyrë ai do të dënohet në ferr. 
 

Libri i Ahkam Al-Kuran nga Ibn Al-Arabi, Volum 3, Numër 525: 

[ ] 
 

Raportuar nga Aishja. Ajo tha, “Profeti, Allahu e lustë, tha, ‘Nëse një njeri 
vdes, dhe ka një skllave që këndon për të, mos u lut për te.’” 

Megjithatë hipokrizia e Muhamedit nuk ka fund. Pavarësisht se ky art është i 
ndaluar sipas tij, ai i urdhëronte skllavet e tij të këndonin. Sahih Buhari, Libri 15, 
Hadith 70: 
 

I dërguari i Allahut mbërriti në shtëpinë time ndërkohë që dy vajza skllave po 
këndonin afër meje këngët e Bu’ahs (që është një këngë lufte mes fisesh, 
Khazraxh dhe Aos, para hyrjes së Islamit). I dërguari i Allahut u shtri në 
shtrat dhe e ktheu fytyrën në anën tjetër. Atëherë Ebu Bakri erdhi dhe më 
foli ashpër duke thënë, “Instrumentat muzikore me flautin e Satanit afër 
profetit të Allahut?” Pastaj pejgamberi e rrotulloi fytyrën duke u kthyer nga ai 
dhe tha. “Lëri rehat.” Dhe më vonë unë i shkela syrin vajzave që dilnin 
përjashta, dhe ato u larguan. Ishte dita e shenjtë. 

Siç e shikoni, vajzat skllave janë duke kënduar për argëtimin e Muhamedit këngë 
që nuk kanë të bëjnë fare me Allahun apo Islamin, por ai prapë i pëlqeu. Dhe 
është shumë e qartë që Ebu Bakri është bërë spec me sjelljen e Muhamedit dhe 
hipokrizinë e tij, sepse nëse një musliman i dëgjon këngët, ai do të shkojë në ferr 
siç kishte treguar në hadithin e mëparshëm. 
 

Libri Al-Bidayia & Al-Nihayia, Volum 4, Faqe 224: 

[ ] 

Abu Daud tha nga Anas Ibn Malik që tha: “Safija u dhurua prej pjesës së 
Dahia L’Kalbit.” 

 

Safija ishte nusja çifute që Muhamedi e mori për bashkëshorte të vetën, mbasi ia 
masakroi të gjithë meshkujt e fisit të saj duke zënë rob më pas gratë dhe fëmijët. 
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Libri Al-Bidayia & Al-Nihayia, Volum 4, Faqe 229: 
 

[ ] 

E njejta gjë iu bë të gjithë fisit të Khajberit. Al-Zuhri tha se pjesa e profetit 
ishte një e pesta e fisit të Khajberit. 

Muhamedi mori një të pestën e plaçkës nga qyteti i Khajberit, dhe la katër të 
pestat që mbetën u ndanë mes muslmanëve që kishin luftuar. Nëse ata kishin 
zënë robër 5 mijë gra për t’u ndarë si skllevër mes luftëtarëve, pjesa e 
Muhamedit do të ishte 1000 gra skllave. Nëse kishin kapur 20,000 fëmijë, vetëm 
Muhamedit do t’i takonin 4000 fëmijë skllevër. 
 

Muslimanët, Suni apo Shi’a nuk kanë ndonjë dallim për sa i 
përket skllavërisë 
 

Libri i Bihar Al-Anwar, Volum 101, Numri 58: 
 

[ ] 

Lutja e tre njerëzve nuk pranohet nga Allahu. Një skllav që nuk i bindet 
zotërisë së tij, derisa të fillojë t’i bindet prapë, një imam (hoxhë) që drejton 
një lutje për ata që nuk e pëlqejnë atë, dhe një grua që e le burrin e saj të 
bjerë për të fjetur i zemëruar. 

 

Libri i Al-Istb’sar Volum 3, Faqe 136: 

[ ] 
 

Al-Tose tregon ë Abu Xha’far ka thënë: “A mundet një burrë t’i japë vëllait të 
vet vaginën e skllaves së tij? Ai tha, “Po, është e lejueshme që të bëjë çfarë 
ai e lejon që t’i bëjë asaj.” 

Hadithi i mësipërm dhe tjetri që pason ilustrojnë se si një burrë mund ta japë hua 
skllaven e tij për seks. Libri i Tahdip Al-Ahkam, Volum 7, Faqe 244; Libri i Al-
Kafit, Volim 5, Kapitulli 300, Hadith 16: 

Një burrë erdhi dhe e pyeti imam Xha’far Al-Sadiqin nëse është e lejueshme 
që të huazohet përkohësisht një grua (skllave) një burri tjetër, Imami i tha, 
“Nuk lejohet!” por pastaj ndaloi një moment dhe imam Xha’fari shtoi, “nuk ka 
qeder nëse dikush ia bën hallall atë njërit nga vëllezërve të tij.” 

 

Dikush mund të na vijë e të thotë se skllavëria ishte e përhapur gjerësisht në ato 
kohë dhe ishte e pranuar si normale. Ai të thotë se nuk ka ndonjë gjë të re këtu. 
Ishte një praktikë normale. 

Unë do t’ju tregoj një Fatwa që tregon qëndrimin islamik mbi skllavërinë që 
mbetet në fuqi edhe sot e kësaj dite. Fatwa mban datën 22 maj, 2005. Për ata që 
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nuk e dinë, një Fatwa do të thotë përgjigje e dhënë nga drejtues muslimanë duke 
e bazuar atë në urdhërat e Allahut (Ligjin e Sheriatit) nga Kurani dhe Sunnah. 

Fatwa Numër 62344: 

Sa e lejueshme është të shijohen seksualisht gra skllave, për një musliman 
që ka tashmë katër bashkëshorte të vetat. 

22 maj, 2005 (ekuivalente me të shtunën, dita e 13-të e muajit të parë të 
pranverës sipas vitit islamik 1426). 
 

Pyetja: 

Unë kam nevojë për shpjegim të vargut, “Çfarëdo që zotëron e djathta jote, 
si gra skllave, që t’i ka dhënë ty Allahu.” (Suretu El Ahzab, Kuran 33:50). A 
do të thotë kjo që është e lejueshme për një burrë që të martohet me gra 
skllave përveç katër grave që ka? 

 

Fatwa (përgjigjja): 

Lavdi Allahut dhe lutjet tona janë për profetin dhe familjen dhe miqtë e tij. 
Nuk është e lejueshme që të mbahen më shumë se katër gra njëkohësisht, 
por të mbash më shumë se katër gra skllave për t’i përdorur të gjitha për 
kënaqësi seksuale, është e lejueshme pavarësisht nga numri i tyre. 

 

Imam Al-Kasa’y në librin e tij, Jawame’a Al-Fwaw’ed, ka thënë se ka dy arsye 
për mbledhjen e grave të huaja: njëra për t’u martuar me to dhe e dyta për t’i 
shijuar seksualisht ato. Megjithatë, mbledhja e tyre për martesë është e ndaluar 
në qoftë se keni tashmë katër gra. Por të kesh më shumë se katër femra skllave 
të huaja për seks dhe për martesë, kjo po që është e lejueshme. Kjo bazohet në 
të drejtën e një burri mbi to si skllave të tij. Shumë femra skllave seksi nuk ka në 
fakt asnjë kusht që të kufizojë numrin e tyre që mund të ketë në pronësi një 
burrë, sipas Kuran 4:3. 
 

Websiti i Fatwave islamike në arabisht mund të gjendet në këtë link: 

http://fatwa.islamweb.net./fatwa/index.php?page=showfatwa&Id=62344 

[ ] 

Ajo çfarë kuptojmë nga kjo Fatwa numër 62344 është që Islami nuk ndryshoi 
asgjë. Islami përqafoi skllavërinë dhe jo t’i japë fund asaj. Poshtërimi i burrave 
dhe grave vazhdoi. Islami jo vetëm që e miratoi skllavërinë, por e bëri atë të 
ligjshëm për t’u praktikuar përgjithmonë. Zotërimi i skllevërve dhe abuzimi janë 
akoma të lejuar edhe sot, sepse muslimanët nuk kanë burim tjetër në lidhje me 
skllavërinë. Ata kanë vetëm Kuranin dhe veprat e Muhamedit dhe hadithet për të 
ndjekur. Kjo i jep muslimanit të drejtën për të rrëmbyer dhe përdhunuar gratë jo 
muslimane dhe t’i përdorë ato si skllave seksi për sa të jenë gjallë. 
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Më lejoni të ve në dukje që edhe kjo fatwa e vetme provon hipokrizinë e 
muslimanëve në perëndim. Ata konvertojnë afro-amerikanë në islam duke u 
vënë në dukje skllavërimin e zezakëve nga të bardhët. Pretendimi i muslimanëve 
që islami e dënon skllavërinë është krejt e kundërta e së vërtetës mbi qëndrimin 
islamik mbi skllavërinë. 
 

Seksi me shërbëtoren tënde të lejohet (hallall) 

Libri i Al-Mu’hala nga Ibn Hazem, Volum 11, Faqe 251, botuar nga Ar Al-Fikr nga 
Ahmad Shakir: 
 

[ ] 

..Nuk ka asnjë problem nëse zotëria i saj kryen marrëdhënie me të! 

Një grua në marrëdhënie seksuale me një grua tjetër 
 

Libri i Katër Sekteve Islamike, nga Al-Xhazeri, libri i Al-Hududit, Kapitulli 
Masturbimi me Dorë, Faqe 1223. 

[ ]  

“Nëse një burrë bën nukah me dorën e tij (“fjala më banale”__ dorën e tij, 
dmth masturbon), ose, nëse një grua ka bërë seks me një grua që quhet 
lesbike, të gjithë shkollarët bien dakord këtu që nuk ka ndëshkim mbi këtë 
gjë sepse kënaqësia është e pjesshme edhe pse është e ndaluar, por duhet 
paralajmëruar kushdo që e bën këtë që nuk është gjë e pëlqyeshme në 
Islam një veprim i tillë.” 

 

Vini re këtu që kjo është kundër asaj që Kurani thotë për një grua që shkon me 
një grua tjetër në kapitullin 4:15, ku një grua duhet të burgoset përjetësisht deri 
në vdekjen e saj. Kjo provon se Muhamedi krijoi shumë rregulla që ishin totalisht 
kundër urdhërave të perëndisë së tij. Muhamedi as nuk i mbante mend ato sepse 
ai po shpikte një libër të shenjtë; dhe kështu atë që kishte thënë dje thjesht e 
shfuqizonte (harronte) me anë të një tjetre që thoshte ose bënte sot. 
 

Seksi me një vajzë të vogël 
pranohet në Islam 

 
Libri i Al-Mabsu’tit, nga Imam Al-Sarkhasi, Vol.5/10, Faqe 155: 

[ ] 
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Dhe kur vjen puna për ndëshkimin në rast dëshire seksuale për një vajzë të 
vogël të mitur e cila normalisht askush nuk e ka dëshiruar seksualisht për 
shkak të moshës shumë të vogël, është e lejueshme për ta bërë këtë me 
anë të prekjes sepse trupi i saj nuk konsiderohet plotësisht i zhvilluar në 
pjesët private akoma. 

 

Al-Mabsu’tit, Al-Sarkhasi, Vol.9, Faqe 75: 

[ ] 
 

Nëse një burrë ka penetruar një vajzë të vogël duke ia humbur virgjërinë 
asaj, nuk ka asnjë ndëshkim sepse ai veprim është bërë me një vajzë të 
vogël, kështu që kënaqësia nuk ka qenë e plotë (ajo nuk jep të njejtën 
kënaqësi si një grua). 

 

Martesa me një vajzë gjiri lejohet në Islam 
 

Titulli i librit, Koleksioni i Al-Mabsu’tit, nga Imam Al-Sakhasi, V15, Faqe 109: 
 

[ ] 

Nëse një burrë ka ndonjë përfitim nga një martesë e tillë, kjo do të jetë arsye 
e mjaftueshme për ta bërë atë martesë të saktë, njëlloj, nëse është martuar 
me një fëmijë. 

Libri i Tahrer Al-Waselah, nga Imam Khomeini, Faqe 241, Pyetja 11/12: 
 

[ ] 

... mund të kesh shumë lloje marrëdhëniesh seksuale me një fëmijë pa 
penetrim të tilla si përqafime ose prekje apo puthje, dhe nëse një musliman 
bën penetrim me një vajzë nën moshën 9 vjeçare, nuk ka ndëshkim për këtë 
veprim. 

 

Kurani dhe Zbulimet Skencore të 
Mrekullishme 

Përgjigje ndaj Harun Jahjas 

www.harunyahya.com 

Z. Harun ka bërë shumë deklarata e pretendime në lidhje me Kuranin. Unë do të 
tregoj se sa të rreme janë ato dhe Z. Harun është duke mashtruar qëllimisht. 

Sa më poshtë janë disa nga deklaratat në faqen e tij. Unë do të ekspozoj 
kuptimin e vërtetë të këtyre vargjeve në Kuran, me anë të të cilave ky zotëri po 
përpiqet të mashtrojë njerëzit. 
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Siç pretendojnë muslimanët, ngrihet pyetja si e dinte perëndia i tyre këtë. Nëse ai 
nuk është perëndi, si do të dinte sa më poshtë: 

 NE JETOJMË NË NJË UNIVERS QË SA VJEN E ZGJEROHET 
 

 PIKA E NISJES SË ODISESË SONË 

 NE JEMI KRIJUAR NGA HIÇI 

 UNIVERSI ËSHTË NË NJË GJENDJE TË GAZTË 

 ORBITAT E PËRSOSURA 

 GRIMCAT ATOMIKE DHE SUBATOMIKE 

 VRIMAT E ZEZA: NËMA E FUQISHME 

 PULSARËT 

 TËRHEQJA DHE LËVIZJA 

 ÇDO GJË PLUSKON NË ORBITA 

 KRIJIMI NË DYSHE 

 RELATIVITETI I KOHËS SHPALLUR 1400 VITE MË PARË 

 EDHE DIELLI LËVIZ PARALEL 

 DIFERENCA MES DIELLIT DHE HËNËS 

 ORBITA E HËNËS 

 UDHËTIMI NË HËNË 
 

 SHTRESAT E QIELLIT, SHTRESAT E TOKËS 

 ÇATI E MBROJTUR MIRË 

 KTHYER NGA QIELLI 
 

 QIEJTË TË PAMBËSHTETUR NË SHTYLLA 

 FORMA GJEOIDALE E TOKËS 

 NATA QË SHPALOSET MBI DITËN 

 DIAMETRAT E TOKËS DHE HAPSIRËS 

 TOKA RROTULLOHET EDHE PSE NE NUK JEMI TË VETËDIJSHËM PËR 
KËTË 

 ERËRAT PLLENUESE 

 RETË DHE PROCESI I SHIRAVE 
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 MASA NË SHIUN 
 

 UJËRAT NËNTOKËSORE DHE CIKLI I UJËRAVE 
 

 BARRIERA MES DETËRAVE ERRËSIRA DHE VALËT E BRENDSHME NË 
DETËRAT 

 MALET SI GOZHDË 
 

 KRISJET NË SIPËRFAQEN E TOKËS 

 MESAZHI I TËRMETEVE DHE BARRAT E RËNDA 

 FORMIMI I NAFTËS 

 FRYMËMARRJA DHE FOTOSINTEZA 

 VËSHTIRËSIA E NGJITJES NË QIELL 

 NJERIU DHE NDOTJA 

 SEKSI NË BIMËT 
 

 DHEU QË VIBRON DHE FRYHET NDËRSA GJALLËROHET 

 BARKU I BLETËS FEMËR DHE FUQIA SHËRUESE E MJALTIT 

 FORMIMI I QUMËSHTIT 

 KOMUNIKIMI MES ZOGJVE 
 

 MILINGONA FEMËR DHE KOMUNIKIMI MES KAFSHËVE 

 NJERIU I KRIJUAR NGA PLUHURI DHE UJI 

 FARA ËSHTË E PËRBËRË 
 

 KRIJIMI NGA NJË KUINTESENCË DHE SEKSI I FOSHNJËS 

 VARJA NË MURIN E MITRËS 

 NJË LLOKMË MISHI I PËRTYPUR 
 

 FORMIMI I KOCKAVE DHE VESHJA E KOCKAVE ME MISH 

 KRIJIMI NË TRE ERRËSIRA 

 IDENTITETI NË MAJAT E GISHTËRINJVE 

 GJUHA DHE NJERIU 

 SHENJAT BRENDA NESH 

 SHKAKËSIA TEOLOGJIKE 

 GABIMI I KONCEPTIT PROGRESIV NJËLINEAR I HISTORISË 
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 MREKULLITË E BAZUARA NË ARKEOLOGJI DHE POPULLI I SABAS 

 POPULLI AAD DHE QYTETI I ERAMIT 

 MISTERI MBAS EMRIN HAAMAAN 

 EGJIPTI I LASHTË DHE TRUPI I FARAONIT 

 SHENJAT NË DHIATËN E VJETËR 

 SHENJAT NË DHIATËN E RE 

 ROMAKËT FITIMTARË DHE PIKA MË E ULËT E TOKËS 

 PIKA MË E ULËT E TOKËS 

 LLAMBA ELEKTRIKE, ELEKTRICITETI, TRASMETIMI I SHPEJTË I 
MATERIALIT DHE MJETET E REJA TË KOMUNIKIMIT 

 ATA QË NUK DO TË BESOJNË NË FUND TË UNIVERSIT, VDEKJA E 
YJEVE DHE DIELLIT NGA BIG BANG TEK BIG CRUNCH 

 SI KARKALECA 
 

Tani këto janë shumica e deklaratave në mos të gjitha, që muslimanët kanë 
nxjerrë. Për mua, për t’ju ndihmuar që të shihni të vërtetën, mund të merrem me 
to në një nga dy mënyrat. 

1. T’i përgjigjem secilit prej këtyre pohimeve, ose 

2. Të tregoj gabimet në Kuran. 

Unë mendoj që mënyra më e dobishme është tregimi i gabimeve, sepse ky është 
një libër i Zotit supozohet, dhe duhet të jetë i përkryer. Në të njejtën kohë, duke 
treguar këto gabime di të ekspozojmë të gjitha gënjeshtrat që ata kanë shpikur. 
Pra, le të fillojmë. Do ta kalojmë Kuranin nga fillimi në fund. 
 

Gabimet e Kuranit 

A. Gabimet e Kuranit & Shkencës 

Shkencat e Tokës dhe Hapsirës 

• Astronomia 

• Astrofizika 

• Gjeografia 

• Gjeologjia 

• Gjeofizika 

• Biologjia 

• Matematika 
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• Mjekësia 
 

B. Kurani dhe Gabimet Historike 

C. Kurani dhe Përrallat 

Në këtë libër do të përpiqem që t’i mbaj gjërat në një nivel të thjeshtë dhe pa 
detaje të ndërlikuara. E di që për shumicën e lexuesve kjo mund të jetë hera e 
parë që lexojnë mbi këtë temë dhe që ata në të vërtetë mund të mos dinë shumë 
mbi islamin prandaj do të hedh hapa të vegjël njëri pas tjetrit. 
 

Kurani dhe Astronomia, Astrofizika dhe Gjeografia 

Pretendimi i parë islamik: QIEJTË ME ORBITA TË “THURURA” 

Më poshtë po prezantoj argumentat nga ana e muslimanëve. 

Kuran, Surja Edh’Dharijat, 51:7 – “Për qiellin plot rrugë”37     (Sipas 
përkthimit të Sherif Ahmetit “Kurani Fisnik”) 

Fjala arabe “albuhuki” e përkthyer si “plot rrugë” në vargun 7 të Sures 51, 
Edh-Dharijat, vjen nga folja “hubeke” që ka kuptimin “të thurësh dendur, thur 
ose gërshetoj bashkë.” Përdorimi i kësaj fjale në këtë varg është një 
zgjedhje veçanërisht e mençur sepse përfaqëson gjendjen aktuale të 
njohurisë shkencore në dy aspekte. 

Aspekti i parë: Orbitat dhe rrugët në univers janë aq të dendura dhe të 
ndërthurura saqë ato përbëjnë udhë të ndërthurura ashtu siç janë penjtë e 
një pëlhure. Sistemi Diellor në të cilin ne jetojmë është i përbërë nga Dielli, 
planetet dhe satelitët e tyre si dhe objekte qiellore në lëvizje të 
vazhdueshme të tilla si meteorët dhe kometat. Sistemi Diellor lëviz përgjatë 
galaktikës që njihet si Rruga e Qumështit, që përmban rreth 400 miliardë 
yje. Vlerësohet që janë me miliarda galaktika. Trupat qiellorë dhe sistemet 
që rrotullohen me shpejtësi prej mijëra kilometra në orë nëpër hapsirë pa u 
përplasur njëri me tjetrin. 

Shkenca e astronomisë u zhvillua me qëllimin për të krijuar një hartë të 
pozicioneve dhe orbitave të yjeve, ndërkohë që astro-mekanika u zhvillua në 
mënyrë që përcaktojë këto lëvizje komplekse. Astronomët dikur 
hamendësonin që orbitat ishin përsosmërisht sferike. Fakti është, sidoqoftë, 
që trupat qiellorë dihet që ndjekin orbita në forma matematike, të tilla si 
sferike, eliptike, parabolike ose hiperbolike. Dr. Karlo Rovelli i Universitetit të 
Pitsburgut thotë, “Hapsira jonë në të cilën jetojmë është vetëm një rrjetë e 
stërmadhe e thurur në mënyrë të ndërlikuar. 

 
 
37 Përkthimi nga Prof. Hasan I. Nahi, 51:7 – “Për qiellin e stolisur me yje!” 
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Aspekti i dytë: është që përshkrimi në Kuran i qiellit duke përdorur një fjalë 
që ka kuptimin “thur” mund të jetë një referim ndaj Teorisë së Spangos 
(String Theory) së Fizikës (Allahu e njeh të vërtetën). Sipas kësaj teorie, 
elementet bazë që përbëjnë universin nuk janë grimca si pika por spango që 
ngjajnë si tela miniaturë të violinës. Këta tela të veckël, identikë dhe një 
dimensionalë që lëkunden në formën e filamenteve duken si laqe në pamje. 
Hamendësohet që origjina e gjithë shumëllojshmërisë në univers qëndron 
në mënyrën se si këto tela spangoje vibrojnë në dridhje të ndryshme, në të 
njejtën mënyrë si telat e violinës prodhojnë tinguj të ndryshëm me vibrato të 
ndryshme. 

Mënyra se si Allahu përshkruan universin si i formuar nga rrugë dhe orbita të 
ndërthurura në vargun 7 të Sures Edh-Dharijat tregon që Kurani është në 
një përputhje të jashtëzakonshme me shkencën. Siç mund të shihet në 
shumë raste të tjera, në mënyrën se si informacioni është zbuluar në Kuran 
1400 vjet para tashmë është duke u konfirmuar nga të dhënat e moderne 
shkencore është vërtet për t’u menduar thellë. Kjo harmoni e përsosur mes 
Kuranit dhe zhvillimeve të shkencës qartësisht zbulon që Kurani është fjala 
e Zotit tonë, krijuesit dhe atij që i njeh më mirë të gjitha gjërat. Në një varg 
Allahu pohon: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte 
prej dikujt tjetër, përveç prej All-llahut, do të gjenin në të shumë thënie të 
kundërta.” Kuran, Surja En Nisa, 4:82. 

 

Përgjigjja ime ndaj këtij pretendimi 

• Ky pretendim është mbështetur në “mund të jetë”! Dhe unë citoj, “përshkrimi 
në Kuran i qiellit duke përdorur një fjalë që ka kuptimin “thur” mund të jetë 
një referim ndaj Teorisë së Spangos (String Theory) së Fizikës. Që kur 
shkenca ka të bëjë me “mund të jetë”? 

• Siç lexojmë, Z. Harun, ka bërë një histori mbështetur mbi fjalën ‘rrugë’! Kjo u 
bë shkencë dhe pastaj me zbulimin e orbitave, Muhamedi u bë një 
astronom! Dhe e gjithë kjo mbështetur në fjalën “rrugë”. 

• Fakti është që Muhamedi është duke përdorur fjalën rrugë, sepse ai mendon 
se ka rrugë në qiell të bëra prej rëre. Kjo tregohet në fjalorin Islamik të 
arabishtes: 

 

Libri i Lisan Al Arab: nga Ebu-AlFadel viti i botimit 2003 faqe 19/20: 
 

[ ] 

Fjala “alhubuki” (shumësi i hubiekah) do të thotë “rrugët për në yjet”. (Al 
Fara) ka thënë, “qielli që ka alhubuki është hubk, është njëlloj si rërë e 
grimcuar (zbutur nga ecja mbi të), nëse era fryn mbi të ajo lëviz bashkë me 
erën,” 
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• Është e qartë që Muhamedi është duke folur për rrugët e rërës që do të të 
çojnë ty në parajsën e Allahut. 

• Lexojmë tek një hadith i Buharit, Libri 58, Hadith 227, (libri origjinal i Al-
Mana’qeb në arabisht, Hadith 3467, faqe 1410-1412 – mbas tekstit arabisht 
keni përkthimin) 

 

[ ] 

Muhamedi shkon te Allahu hipur mbi Mushkën e tij Fluturuese 

(Përkthimi i Buharit, Libri 58, Hadith 227) 

I Dërguari i Allahut foli duke u treguar atyre ekspeditat e tij të Natës, dhe tha: 
“Në atë kohë kur isha duke pushuar në shtëpinë time, papritur dikush erdhi 
tek unë dhe më bëri një prerje në trupin tim dhe më çau nga këtu e deri në 
këtë vend.” Unë e pyeta Al-Xharodin, që ishte pranë meje, “Çfarë donte të 
thoshte Profeti?” Ai tha, “E kishte fjalën nga fyti i tij e deri tek zona pubike,” 
ose tha, “Nga valvola mbytëse e deri në zonën e gjenitaleve.” Profeti 
vazhdoi duke thënë, “Pastaj ai nxorri jashtë zemrën. Pastaj një pjatë floriri 
me Besim m’u vu përpara, dhe ai e lau zemrën time. Përveç kësaj ai mbushi 
zemrën me besim dhe mençuri dhe pastaj e futi në vendin e vet siç ishte më 
përpara. Pastaj, një kafshë e bardhë që ishte më e shkurtër se një mushkë 
dhe më e madhe se një gomar u soll te unë.” Për kët Al Xharod pyeti, “Ishte 
Buraku Al-Hamzza?” Unë iu përgjigja duke pohuar. Pastaj profeti tregoi se 
hapi i kafshës ishte aq i madh saqë arriti pikën më të largët të fushëpamjes 
së kafshës Unë u mbarta hipur mbi të, dhe Xhebraili u nis bashkë me mua 
në shpinë të tij, derisa arritëm qiellin më të ulët. Atje, kur ai (Xhebraili) kërkoi 
për portën që të hapej, iu bë pyetja, “Kush është ai që po të shoqëron?” 
Xhebraili iu përgjigj, “Është Muhamedi.” Dhe e pyetën prapë, “Muhamedi a 
është kërkuar (ftuar) që të vijë?” Xhebraili u përgjigj, “Me të vërtetë po. Ai i 
është kërkuar që të vijë.” Mbasi këmbyen ca fjalë ata thanë, “Ai është i 
mirëpritur. Ç’vizitor i jashtëzakonshëm!” Mbas kësaj porta u hap, dhe pastaj 
unë u ngjita në qiellin e parë. Unë pashë Adamin atje. Xhebraili më tha, “Ky 
është babai yt, Adami, jepi atij përshëndetjen tënde.” Kështu e përshëndeta 
dhe ai ma ktheu përshëndetjen duke më thënë, “Mirëse të vish, O bir i 
sinqertë dhe Profet i siqertë.” Atëherë Xhebraili u ngjit me mua derisa 
arritëm në qiellin e dytë. [Xhebraili] kërkoi që porta të hapet. Iu drejtua 
pyetja, “Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E pyetën 
prapë, “Kush është ai që po të shoqëron?” Xhebraili ia ktheu, “Është 
Muhamedi.” E pyetën prapë, “E kanë ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu 
përgjigj, “Me të vërtetë, po. Ai është kërkuar që të vijë!” Pastaj ata thanë, 
“Është i mirëpritur! Çfarë vizitori i shkëlqyer po na viziton!” Pastaj porta u 
hap. Kur shkova mbi qiellin e dytë, atje pashë Jahjan (Gjon Pagëzorin) dhe 
Isan (Jezusin) kushëririn e tij. Xhebraili më tha, “Këta janë Gjoni dhe Jezusi; 
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përshëndeti ata siç di vetë.” Kështu unë i përshëndeta dhe që të dy ma 
kthyen përshëndetjen dhe më thanë, “Ti je i mirëpritur, O vëlla i sinqertë dhe 
Profet i sinqertë.’ Pas kësaj Xhebraili më ngjiti në qiellin e tretë dhe iu 
drejtua pyetja, “Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E 
pyetën prapë, “Kush është ai që po të shoqëron?” Xhebraili kërkoi që t’i 
hapej porta. E pyetën, “Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë ia ktheu, 
“Është Muhamedi.” E pyetën prapë, “E kanë ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu 
përgjigj, “Me të vërtetë, po. Ai është kërkuar që të vijë!” Pastaj ata thanë, 
“Është i mirëpritur! Ç’vizitor i jashtëzakonshëm qenka ky!” Porta u hap dhe 
unë vazhdova rrugën drejt qiellit të tretë ku pashë Jozefin. Xhebraili më tha, 
“Ky është Jozefi. Përshëndete atë. Kështu e përshëndeta dhe ai ma ktheu 
përshëndetjen duke më thënë, “Mirëse të vish, O vëlla i sinqertë dhe Profet i 
siqertë.” Atëherë Xhebraili më ngjiti në qiellin e katërt dhe iu drejtua pyetja, 
“Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E pyetën prapë, 
“Kush është ai që po të shoqëron?” Xhebraili kërkoi që t’i hapej porta. E 
pyetën, “Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë ia ktheu, “Është 
Muhamedi.” E pyetën prapë, “E kanë ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu 
përgjigj, “Me të vërtetë, po. Ai është kërkuar që të vijë!” Pastaj engjëjt thanë, 
“Është i mirëpritur! Ç’vizitor i jashtëzakonshëm qenka ky!” Porta u hap dhe 
unë vazhdova rrugën mbi qiellin e kartërt pashë Idrizin. Xhebraili më tha, “Ky 
është Idrizi. Përshëndete atë. Kështu e përshëndeta dhe ai ma ktheu 
përshëndetjen duke më thënë, “Mirëse të vish, O vëlla i sinqertë dhe Profet i 
siqertë.” Pastaj Xhebraili u ngjit me mua në qiellin e pestë dhe [Xhebraili] 
kërkoi që porta të hapet. Iu drejtua pyetja, “Kush është atje?” Xhebraili iu 
përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E pyetën prapë, “Kush është ai që po të 
shoqëron?” Xhebraili ia ktheu, “Është Muhamedi.” E pyetën prapë, “E kanë 
ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu përgjigj, “Me të vërtetë, po. Ai është kërkuar 
që të vijë!” Pastaj ata thanë, “Është i mirëpritur! Çfarë vizitori i shkëlqyer po 
na viziton!” Pastaj porta u hap. Kur shkova mbi qiellin e pestë pashë Harunin 
(Aaronin). Xhebraili më tha, “Ky është Aaroni. Përshëndete atë. Kështu e 
përshëndeta dhe ai ma ktheu përshëndetjen duke më thënë, “Mirëse të vish, 
O vëlla i sinqertë dhe Profet i siqertë.” Pastaj u ngjit me mua në qiellin e 
gjashtë dhe [Xhebraili] kërkoi që porta të hapet. Iu drejtua pyetja, “Kush 
është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E pyetën prapë, “Kush 
është ai që po të shoqëron?” Xhebraili ia ktheu, “Është Muhamedi.” E pyetën 
prapë, “E kanë ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu përgjigj, “Me të vërtetë, po. 
Ai është kërkuar që të vijë!” Pastaj ata thanë, “Është i mirëpritur! Çfarë 
vizitori i shkëlqyer po na viziton!” Pastaj porta u hap. Kur shkova mbi qiellin e 
gjashtë pashë Moisiun. Xhebraili më tha, “Ky është Moisiu. Përshëndete atë. 
Kështu e përshëndeta dhe ai ma ktheu përshëndetjen duke më thënë, 
“Mirëse të vish, O vëlla i sinqertë dhe Profet i siqertë.” Kur unë u largova 
Moisiu qau fort. Dikush e pyeti. “Çfarë të trishton kaq shumë?” Moisiu iu 
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përgjigj, “Unë po qaj sepse shikoj që mbas meje është dërguar si Profet një 
djalë i ri (e kishte fjalën për Muhamedin), ndjekësit e të cilit do të hyjnë në 
parajsë në numër më të shumtë se sa ndjekësit e mi.” Atëherë Xhebraili më 
ngjiti në qiellin e shtatë dhe [Xhebraili] kërkoi që porta të hapet. Iu drejtua 
pyetja, “Kush është atje?” Xhebraili iu përgjigj, “Unë jam Xhebraili.” E pyetën 
prapë, “Kush është ai që po të shoqëron?” Xhebraili ia ktheu, “Është 
Muhamedi.” E pyetën prapë, “E kanë ftuar gjë që të vijë?” Xhebraili iu 
përgjigj, “Me të vërtetë, po. Ai është kërkuar që të vijë!” Pastaj ata thanë, 
“Është i mirëpritur! Çfarë vizitori i shkëlqyer po na viziton!” Pastaj porta u 
hap. Kur shkova mbi qiellin e shtatë pashë Ibrahimin (Abrahamin). Xhebraili 
më tha, “Ky është babai yt, jepi atij përshëndetjen tënde.” Kështu e 
përshëndeta dhe ai ma ktheu përshëndetjen duke më thënë, “Mirëse të vish, 
O bir i sinqertë dhe Profet i siqertë.” Atëherë Xhebraili më çoi deri tek Sudrat 
Al-Muntaha (Pema e madhe në parajsë, Pema e Allahut). Dhe ja frutat e saj 
janë njëlloj si ato të poçeve të baltës së Haxhires (Hagarit, një vend jo 
shumë larg Mekës në Arabinë Saudite) dhe gjethet e saj duken të mëdha sa 
veshët e elefantëve. Xhebraili tha, “Kjo është Sudrat Al-Muntaha (Pema e 
Allahut), dhe aty ishin katër rrjedha lumenjsh, dy prej tyre ishin nëntokë dhe 
të padukshëm dhe dy lumenj ishin të dukshëm. Unë e pyeta Gabrielin, 
“Kush janë këta dy lumenj?” Ai tha, “Sa për dy lumenjtë e fshehur, ata janë 
lumenjtë e Parajsës, dhe dy lumenjtë e dukshëm janë Nili dhe Eufrati.” Mbas 
kësaj, Al-Bait Al-Ma’mor (Shtëpia e Allahut) u ngrit deri te unë, dhe një kupë 
plot me verë, dhe një tjetër plot me qumësht, dhe një tjetër plot me mjaltë u 
sollën tek unë që t’i pija. Unë e piva qumështin. Gabrieli tha, “Kjo është feja 
Islame që ti dhe ndjekësit e tu po ndiqni. Pastaj rradha e lutjeve m’u dha 
mua. Kishte pesëdhjetë lutje në ditë. Kur u ktheva, kalova pranë Moisiut, 
dhe ai më pyeti, “Çfarë të dha Allahu ty si urdhërim për të zbatuar?” Unë iu 
përgjigja, “Më dha për të bërë pesëdhjetë lutje në ditë.” Moisiu ma ktheu, 
“Ndjekësit e tu nuk i bëjnë dot pesëdhjetë lutje në ditë, dhe të betohem për 
Allahun, i kam provuar urdhërimet e Allahut me popullin tim para tjeje, dhe 
jam munduar me më të mirën që kam mundur me bijtë e Izraelit. Kthehu 
prapë te Zoti yt dhe kërkoi që të bëjë një zbritje për t’ua lehtësuar detyrimet 
ndjekësve të tu. Si rezultat unë u ktheva dhe Allahu më zbriti dhjetë lutje. 
Pastaj prapë mbërrita te Moisiu, por ai përsëriti edhe një herë dhe më kërkoi 
që të bëja si më kishte thënë më parë. Unë u ktheva mbrapsht te Allahu dhe 
ai më urdhëroi që të bëheshin dhjetë lutje në ditë. Pastaj u ktheva te Moisiu 
dhe ai prapë më kërkoi që të bëja njëlloj siç më kishte thënë më përpara, 
kështu u ktheva prapë tek Allahu dhe më urdhëroi të praktikohen pesë lutje 
në ditë. Ndërsa u ktheva prapë te Moisiu, ai tha, “Çfarë urdhërimesh të dha 
Allahu ty?” Unë iu përgjigja “Ai më urdhëroi që të praktikojmë pesë lutje në 
ditë,” Ai tha, “Unë ta garantoj që ndjekësit e tu nuk bëjnë dot as pesë lutje në 
ditë, dhe pa dyshim. Unë kam eksperiencë me popullin tim para teje, dhe 
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unë bëra më të mirën që mundesha me bijtë e Izraelit. Prandaj kthehu te 
Zoti yt dhe kërkoi edhe më zbritje që të ta lehtësojë barrën për ndjekësit e 
tu.” Unë thashë, “Kam kërkuar kaq herë me radhë kaq shumë nga Zoti im 
saqë ndjehem me turp, por jam i kënaqur tani dhe i dorëzohem dëshirës së 
Allahut.” Si pasojë pra, kur u largova, dëgjova një zë që thoshte, “Unë e kam 
konfirmuar Urdhërin Tim dhe i kam pakësuar detyrimet e Adhuruesve të Mi.” 

• Siç e kemi parë në këtë përrallë, Muhamedi u vu për rrugë për në qiell 
me gomarin e tij (hapi i kafshës ishte aq i gjatë saqë arrinte pikën më të 
largët të shikimit të kafshës). Kjo kafshë është e aftë për të përshkruar 
qiejtë kaq shpejt sepse hapi i saj arrin kaq larg! 

• Edhe engjëlli është duke përdorur gomarin për të shkuar te Allahu. 
“Gabrieli u nis bashkë me mua mbi kafshëm dhe ne arritëm në qiellin 
më të ulët.” 

• Meqenëse muslimanët flasin për shkencë, është shkencore të thuhet që 
ne mund të shkojmë në qiell me gomar, apo është ky një lloj zbulimi që 
akoma nuk është bërë? Dhe mbani mend, kjo nuk është një histori 
metaforike. Supozohet që ka ndodhur literalisht ashtu! 

• Qielli për të cilin Muhamedi e ka fjalën, nuk është një hapsirë. Ai është 
madje i lidhur fizikisht me tokën, sepse siç e shohim ka dy lumenj që 
janë lumenj të tokës që ai i përmend, Nili dhe Eufrati. “Kishte katër 
rrjedha lumenjsh, dy që ishin nëntokë të padukshëm dhe dy ishin të 
dukshëm. Unë e pyeta Gabrielin, ‘Çfarë janë këta dy lumenj? Ai u 
përgjigj, “Sa për ata lumenjtë e fshehur, ata janë dy lumenj në parajsë 
dhe lumenjtë e dukshëm janë Nili dhe Eufrati.” A mund të na thotë 
ndonjë musliman se çfarë duan Nili dhe Eufrati në parajsën e Allahut 
dhe njëkohësisht në tokë? Përgjigjja është që ka rrugë që i lidhin 
ata. 

• Kjo do të thotë që rrugët kanë të bëjnë me rrugë normale për të 
udhëtuar në to. 

• Meqenëse e përmenda këtë histori, do të doja që të vinit re në lidhje me 
pesëdhjetë lutjet dhe se si Muhamedi, me ndihmën e Moisiut, e 
ndryshoi numrin e lutjeve nga pesëdhjetë në pesë. Pjesa më e 
çuditshme e kësaj historie është se pse Allahu nuk i dha Muhamedit 
pesë lutje që nga fillimi? Pse zgjodhi pesëdhjetë në fillim, e pastaj 
dhjetë, e në fund pesë? A nuk e di Allahu që Moisiu është duke e pritur 
Muhamedin atje te rruga? 

• Edhe Moisiu donte që Muhamedi të kthehej mbrapsht edhe të kërkonte 
0 lutje! 
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• Dua që të sigurohem t’ju kujtoj për pjesën qesharake, ku dikush instaloi 
në kraharorin e Muhamedit një pjatë me Besim siç e shohim këtu: “Në 
të njëjtën kohë ndërsa isha duke pushuar në shtëpinë time, papritur 
dikush erdhi tek unë dhe më bëri një prerje në trupin tim dhe më çau 
nga këtu e deri në këtë vend.” Unë e pyeta Al-Xharodin, që ishte pranë 
meje, “Çfarë donte të thoshte Profeti?” Ai tha, “E kishte fjalën nga fyti i 
tij e deri tek zona pubike,” ose tha, “Nga valvola e fytit e deri në zonën e 
gjenitaleve.” Profeti vazhdoi duke thënë, “Pastaj ai nxorri jashtë zemrën. 
Pastaj një pjatë floriri me Besim m’u vu përpara, dhe ai e lau zemrën 
time. Përveç kësaj ai mbushi zemrën me besim dhe mençuri dhe pastaj 
e futi në vendin e vet siç ishte më përpara.” 

• Nëse ka nevojë për një pjatë me besim, pse ia çau kraharorin deri 
poshtë në zonën e gjenitaleve? 

Vini re: Më poshtë kam radhitur më shumë se një pretendim por i kam 
bashkuar bashkë për t’iu përgjigjur, sepse i përkasin të njejtës temë. 
 

Pretendimi i dytë nga muslimanët: 

SHTRESAT E ATMOSFERËS 

ÇATIA E MBROJTUR 

QIELLI I BËRË SI KUPOLË 

QIELLI KTHYES 

SHTRESAT E TOKËS 

Më poshtë keni shpjegimin e muslimanëve 

Një fakt në lidhje me universin zbuluar në vargjet e Kuranit është që qielli është i 
përbërë nga shtatë shtresa. 
 

Ai (Allahu) është që për juve krijoi gjithçka ka në tokë, pastaj vullnetin e vet 
ia drejtoi qiellit dhe i bëri ata shtatë qiej të rregullt. Ai ka dijen për çdo gjë. 
(Kuran 2:29) 

Ai iu kthye qiellit, që ishte në gjendje mjegullire.. Ai krijoi shtatë qiej në dy 
ditë dhe çdo qielli i caktoi detyrat e tij.. (Kuran 41:11-12) 

Fjala “qiej” që shfaqet në shumë vargje në Kuran, përdoret për t’iu referuar qiellit 
mbi tokën, si edhe të gjithë universit në tërësi. Mbasi dhamë kuptimin e fjalës, 
kuptohet që qielli mbi tokën ose atmosfera përbëhet nga shtatë shtresa. 

Sot, njihet tashmë që atmosfera e botës konsiston në shtresa të ndryshme që 
janë njëra mbi tjetrën. Bazuar në kriterin e përmbajtjes kimike ose në 
temperaturen e ajrit, përkufizimet e bëra kanë përcaktuar atmosferën e tokës si 
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shtatë shtresa. Sipas “Limited Fine Mesh Model (LFMMII)”, një modeli 
atmosferës i përdorur për të vlerësuar me përafërsi kushtet e motit për 48 orë, 
atmosfera gjithashtu ka 7 shtresa. Sipas përkufizimeve moderne gjeologjike 
shtatë shtresat e atmosferës janë si më poshtë: 

1. Troposfera 

2. Stratosfera 

3. Mezosfera 

4. Termosfera 

5. Ekzosfera 

6. Jonosfera 

7. Magnetosfera 

Kurani thotë, “[Ai] çdo qielli i caktoi detyrat (mandatin) e tij.” tek Surja Fusilet 
41:12. Me fjalë të tjera, Allahu po deklaron se ai i ka caktuar secilit qiell detyrën e 
vet. Me të vërtetë, siç do të shihet në kapitujt që ndjekin, secila shtresë ka detyra 
jetësore për dobinë e njerëzimit dhe çdo gjallese tjetër mbi Tokë. Secila shtresë 
ka një funksion të veçantë që nga formimi i shiut deri pengimi i rrezeve të 
dëmshme, nga reflektimi i valëve radio deri te devijimi i efekteve të dëmshme të 
meteorëve. 
 

Vargjet më poshtë na informojnë mbi pamjen e shtatë shtresave të atmosferës: 

A nuk e keni parë se si Allahu krijoi shtatë palë qiej (në kate). (Kuran 71:15) 
Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. (Kuran 67:3) 

Atmosfera lejon vetëm ato rreze që janë të dobishme për jetën në Tokë. Për 
shembull, rrezet ultra vjollcë arrijnë në Tokë vetëm pjesërisht. Kjo është mënyra 
më e mirë për të lejuar bimët për të bërë fotosintezën dhe eventualisht për të 
gjitha gjallesat që të mbijetojnë. 

Fjala arabe “tibaqan” në këto vargje përkthyer si “shtresa” do të thotë “shtresa 
mbulimi ose mbulesa e duhur për diçka” dhe kështu e vë theksin tek mënyra se 
si shtresa e sipërme është plotësisht duke mbuluar tjetrën nën të. Kjo fjalë 
gjithashtu përdoret në shumës këtu, “shtresat”. Qielli i përshkruar në varg si i 
përbërë nga shtresa, është padyshim shprehja më e përsosur e atmosferës. 
Është mrekulli e madhe që këto fakte, që nuk mund të ishin zbuluar pa 
teknologjinë e shekullit të 20-të, është deklaruar shprehimisht në Kuran 1400 vjet 
më parë. 
 

Çatia Mbrojtëse 

Në Kuran Allahu e thërret vëmendjen tone drejt një atributi shumë të 
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rëndësishëm të qiellit: 

Qiellin e kemi bërë një çafti të mbrojtur, por prapë edhe mbas këtyre 
shenjave, ata janë mosmirënjohës. (Kuran 21:32)38 

Ky atribut i qiellit është provuar nga kërkimet shkencore të bëra në shekullin e 
njëzetë. Atmosfera që rrethon tokën shërben në funksione kyçe për 
vazhdimësinë e jetës mbi të. Ndërkohë që shkatërron meteorët – të mëdhenj apo 
të vegjël – të cilët i afrohen Tokës, i pengon ata nga rënia në Tokë që të mos 
dëmtojnë gjallesat mbi të. 

Përveç kësaj, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapsira që janë të 
dëmshme për gjallesat. Tipari më i theksuar i atmosferës është që ajo lejon 
vetëm rrezatimet e padëmshme dhe të dobishme të dritës, afër ultravjollcë dhe 
valët e radios depërtojnë. I gjithë ky rrezatim është jetësor për gjallesat. Rrezet 
afër ultravjollcë, të cilat lejohen vetëm pjesërisht në atmosphere, janë shumë të 
rëndësishme për fotosintezën e bimëve dhe për mbijetesën e qenieve të gjalla. 
Shumica e rrezeve intensive ultravjollcë të emetuara nga dielli filtrohen jashtë 
nga shtresa e ozonit e atmosferës. Vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e 
spektrit ultravjollcë mbërrin në Tokë. 
 

Funksioni mbrojtës i atmosferës nuk mbaron këtu. Atmosfera gjithashtu e mbron 
Tokën nga i ftohti i acartë i hapsirës, që arrin deri në -270OC. 

Nuk është vetëm atmosfera që e mbron Tokën nga efektet e dëmshme. Përveç 
atmosferës, Brezi Van Allen, shtresa e shkaktuar nga fusha magnetike e Tokës, 
gjithashtu shërben si një mburojë kundër rrezatimit të dëmshëm që e kërcënon 
planetin tone. Ky rrezatim, që vazhdimisht emetohet nga Dielli dhe yjet e tjera, 
është vdekjeprurës për gjallesat. Nëse nuk do të ekzistonte Brezi Van Allen, 
shpërthimet masive të energjisë të quajtura shkulmet diellore që ndodhin shpesh 
në Diell, do ta shkatërronin të gjithë jetën mbi Tokë. 

Shtresa e magnetospheres, formuar nga fusha magnetike e Tokës, shërben si 
një mburojë që e mbron Tokën nga trupat qiellorë, rrezatimet dhe grimcat e 
dëmshme. Kjo shtresë e magnetosferës e quajtur ndryshe edhe Brezi Van Allen 
ndodhen me mijëra kilometra mbi sipërfaqen e Tokës dhe e mbrojnë jetën e 
gjallesave mbi të nga energjia fatale që përndryshe do ta arrinte atë nga hapsira. 

Të gjitha këto gjetje shkencore provojnë që bota është e mbrojtur në një mënyrë 
shumë të veçantë. Më e rëndësishmja është që kjo mbrojtje është bërë e njohur 
në Kuran në vargun, “Qiellin ua kemi bërë kulm të sigurt (ose çati mbrojtëse)” 
katërmbëdhjetë shekuj më parë. 
 

Në lidhje me Brezin Van Allen, Dr. Hugh Ross thotë: 
 
38 Përkthimi “Kurani Fisnik” - Qiellin ua kemi bërë kulm të sigurt, por ata zbrapsen prej 
atyre argumenteve. 
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Në fakt, Toka ka densitetin më të lartë nga ço planet tjetër në sistemin tonë 
diellor. Bërthama e madhe nikel-hekur që ka është përgjegjëse për fushën tonë 
të gjerë magnetike. Kjo fushë magnetike prodhon mburojën e radiacionit Van 
Allen që mbron Tokën nga bombardimi radioaktiv. Nëse kjo mburojë nuk do të 
ishte e pranishme, jeta nuk do të ishte e mundur mbi tokë. I vetmi planet tjetër që 
ka një fushë magnetike është Mërkuri – por forca e fushës së tij është 100 herë 
më e ulët se e Tokës. Edhe Venusi, planeti ynë simotër, nuk ka një fushë 
magnetike. Mburoja Van Allen e radioaktivitetit është një dizenjo unike për 
Tokën. 
 

Energjia e trasmetuar në vetëm një nga këto shkulme diellore të kapura në vitet 
e fundit është llogaritur që është me deri 100 miliard bomba atomike, si ajo e 
hedhur në Hiroshima në fund të luftës së dytë botërore. Pesëdhjetë e tetë orë 
mbas shpërthimit u vu re që shigjetat magnetike të busullave shfaqnin një luhatje 
të pazakontë dhe 250 km mbi atmosferën e Tokës, temperatura papritur u ngrit 
në 2,500oC. 

Shumica e njerëzve që vëzhgojnë qiellin nuk mendojnë për aspektin mbrojtës të 
atmosferës. Ata pothujase kurrë nuk e mendojnë se çfarë lloj vendi do të ishte 
kjo botë nëse kjo strukturë e tillë nuk do të ekzistonte. (Foto në website) tregon 
një krater gjigand të shkaktuar nga një meteor që ka rënë në Arizona, SHBA. 
Nëse nuk do të ekzostonte, miliona meteoride do të binin mbi tokë dhe ajo do të 
bëhej një vend i pabanueshëm. Megjithatë, aspekti mbrojtës i atmosferës lejon 
që qeniet e gjalla të mbijetojnë shëndosh e mirë. Kjo është me siguri mbrojtja e 
Allahut ndaj njerëzve dhe një mrekulli e shpallur në Kuran. 

Shkurtimisht, një sistem i përsosur është në veprim lart mbi Tokë. Ai e mbështjell 
botën tonë dhe e mbron nga kërcënimet e jashtme. Shekuj më parë, Allahu na 
informoi ne në Kuran për atmosferën e botës që funksionon si një mburojë 
mbrojtëse. 
 

Qielli si kupolë 

Ai, i cili për ju bëri tokën shtrat, e qiellin kulm, e prej qiellit ju lëshoi ujë me të 
cilin ju siguroi lloje të frutave si ushqim për ju. Pra meqë e dini, mos bëni të 
tjerë të barabartë me Allahun. (Kuran 2:22) 

Shiu meteorik Giminid vrojtohet në intensitetin e tij më të lartë në javën e dytë të 
dhjetorit çdo vit. Vijat e shkurtëra në foton e dhënë (në website) janë gjurmët që i 
përkasin yjeve; të gjatat i përkasin meteorëve. Meteorët në shiun e treguar në 
foto (website) bien në një dendësi prej 58 për orë. 

Këtu fjala arabe për qiellin është “assamaa binaan”. Përveç kuptimit si 
“kulm/kupolë” ose “tavan/çati”, kjo gjithashtu përshkruan një mbulesë si çadër e 
përdorur nga beduinët. Ajo çfarë theksohet me anë të përmendjes së një 
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strukture si çadër, është një formë mbrojtëse kundër elementeve të jashtëm. 

Edhe nëse jemi në përgjithësi të pavetëdijshëm për këtë, një numër i madh 
meteorësh bien mbi tokë siç bien mbi planetët e tjerë. Arsyeja se pse këta 
krijojnë kratere të mëdhenj në planete të tjerë por nuk e dëmtojnë Tokën është 
që atmosfera u bën një rezistencë të jashtëzakonshme këtyre meteorëve që 
bien. Meteori është e pamundur t’i rezistojë kësaj për një kohë të gjatë dhe 
humbet një pjesë të madhe të masës së tij nga kombustioni (djegia) për shkak të 
fërkimit. Ky rrezik, që përndryshe do të shkaktonte shkatërrime të tmerrshme, 
kështu mënjanohet prej atmosferës. Ashtu si edhe vargjet e cituara më lart që 
kanë të bëjnë me cilësitë mbrojtëse të atmosferës, vëmendja tërhiqet ndaj 
krijesës së veçantë në vargjet e mëposhtme: 

A nuk sheh se Allahu nënshtroi çdo gjë që gjendet në tokë, për të mirën tuaj, 
nënshtroi anijet që sipas urdhërit të Tij lundrojnë në det? Ai mban qiellin të 
mos bjerë në tokë, përveçse me lejen e Atij. S’ka dyshim se Allahu është 
mirëbërës, mëshirues ndaj njerëzve. (Kuran 22:65) 

Tipari mbrojtës i atmosferës qe diskutuam në pjesën e mësipërme e mbron 
Tokën nga hapsira – me fjalë të tjera, nga elementet e jashtme. Me fjalën 
“kupolë”, që i referohet qiellit në vargun e mësipërm, vëmendja tërhiqet drejt 
aspektit të qiellit, gjë që nuk kishte mundësi të ishte i zbuluar apo i njohur në 
kohën e Profetit tonë. Fakti që ky informacion u përcoll 1,400 vjet më pare në 
Kuran, kur nuk kishte anije kozmike apo teleskopë gjigandë, tregon se Kurani 
është zbulesë nga Zoti ynë, i Gjithëdijshmi. 
 
 

````````````````````````````````````` 
 
 

Përgjigjja ime 
 

Për sa i përket atmosferës dhe çatisë mbrojtëse 
 

Ai pretendon që Allahu e dinte për qiellin që ishte një çati mbrojtëse (atmosfera). 
Pikë së pari, le të shohim se çfarë thotë Kurani në lidhje me këtë, pastaj do të 
gjejmë nëse kjo në të vërtetë flet për një mrekulli, një gabim, apo një gënjeshtër 
që muslimanët e përdorin për të promovuar fenë e tyre. 

Tani, cili është qielli më i ulët sipas pretendimeve të mrekullive islamike? Nga 
Kuran 21:32: 

Qiellin e kemi bërë një çafti të mbrojtur, por edhe mbas këtyre shenjave, ata 
janë mosmirënjohës. 

Unë do t’ju tregoj që ky është Allahu duke folur mbi mbrojtjen e qiejve, jo tokës. 
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Unë mund të vërtetoj këtë me prova më të qarta siç lexojmë nga kjo pjesë e 
nxjerrë nga Sahih Muslim, Libri 4, Hadith 902 (shih gjithashtu Sahih Buhari, Libri 
60, Hadith 443) 

Ibn Abas përcjell: I Dërguari i Allahut (Allahu e lustë dhe e përshëndestë) në 
asnjë rast nuk ia recitonte Kuranin xhindeve, e as nuk kishte parë ndonjërin 
prej tyre. I dërguari i Allahut (Allahu e lustë dhe e përshëndestë) doli jashtë 
me disa nga shoqëruesit e tij me qëllimin për të shkuar në pazarin e Ukazit. 
Por, kishte pasur bllokime mes shejtanëve dhe informacionit prej Qiellit (prej 
spiunimit), dhe u dërguan flakërima kundër tyre. Kështu djajtë u kthyen te të 
vetët, dhe ata thanë, ”Çfarë ka ndodhur me ju?” Ata thane, “Kanë qenë 
krijuar barrier mes nesh dhe lajmeve prej Qiellit…” 

Sahih Muslim, Libri 004, Hadith 0902, fragment në arabisht: 
 

[ ] 

1. Sipas vargut tek Kuran 67:5, yjet ekzistojnë në qiellin më të ulët. 

Kuran 67:5 

Ne, qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me llamba (yje ndriçuese) dhe ata i 
kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr 
shumë të madh. 

A vutë re se z. Harun nuk kishte përdorur këtë varg në pretendimin e tij por ka 
postuar vargun përpara këtij? “Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë.” (Kuran 
67:3). Pse? Arsyeja është që ai nuk e pëlqen këtë fakt që do ta shkatërronte 
pretendimin e tij. 

2. Përveç kësaj, Kuran 67:3 nuk thotë shtatë shtresa, por shtatë qiej. Ju mund 
të kontrolloni me përkthime të tjera muslimane dhe do të vini re menjëherë 
mashtrimin e z. Harun Jahja. AI ka këmbyer fjalën qiej me shtresa, dhe jam 
i sigurt që ju e dini që ndryshimi është shumë i madh. 

3. Nëse kjo është duke përshkruar atmosferën, siç muslimanët pretendojnë, do 
të thoshte atëherë që të gjithë yjet tanë janë në atmosferë! Specifikisht në 
qiellin (shtresën) më të ulët të atmosferës. 

 

4. Po në lidhje me shtatë shtresat e atmosferës? A janë ato shtatë? Ata kanë 
gënjyer edhe në këtë gjë. Faktikisht janë vetëm 4 (katër) shtresa në 
atmosferë. Më vonë unë do t’ju tregoj mbi këtë me më shumë detaje. 

Kjo më poshtë është nga NASA: (http://www.nasa.gov/audience.forstudents/9-
12/features/912_liftoff_atm.html ) 
 

Toka është e rrethuar me një si mbështjellë ajri që ne e quajmë atmosferë. Ajo 
arrin afërsisht mbi 600 km nga sipërfaqja e tokës. 
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1. Troposfera: Troposfera fillon nga sipërfaqja e tokës dhe shtrihet 8 deri 
në 14.5 km lartësi. 

2. Stratosfera: Stratosfera fillon mbi troposferën dhe shtrihet deri në 50 
km lartësi. 

3. Mesosfera: Mesosfera fillon mbi stratosferën dhe shtrihet mbi 
stratosferën dhe shtrihet deri në 85 km lartësi. 

4. Termosfera: Termosfera fillon mbi mesosferën dhe shtrihet deri në 600 
km lartësi. 

Është kaq e qartë që muslimanët mbështeten në mënyrën e tyre të të shpikurit 
që të na e paraqesin atmosferën të përbërë në shtatë shtresa! Kuran 67:5 thotë. 

Ne, qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me llamba (yje ndriçuese) dhe ata i 
kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr 
shumë të madh. 

Është e qartë që Allahu do ta gjuajë çdo djall me një yll, nëse ai përpiqet që të 
shkojë përtej tokës. 
 

Tafsir El-Xhelalejn, Kuran, Al-Mulk 67:5 thotë: 

[ ] 
 

Ashtu siç i kemi zbukuruar qiellin më të ulët, atë që është më afër tokës, me 
kandila (llampa), me anë të yjeve, dhe i bëmë ato si gjuajtës kundër 
shejtanëve nëse ata përpiqen që të dëgjojnë e të spiunojnë, si një meteor 
zjarri që shkëputet nga ylli, si një thëngjill merret nga një zjarr, dhe ose e 
vret atë xhind ose e çmend. Nuk është vetë ylli që do të lëvizë nga pozicioni 
i tij; dhe ne kemi përgatitur për ta një dënim me Flakërime, një Zjarr të 
ndezur. 

Thjesht, Allahu ka sistemin e tij të vetëmbrojtjes kundër çfarëdo Satani që do të 
përpiqet që të spiunojë sekretet e tij, dhe kjo është çatia e mbrojtur. 

Ndoshta disa nuk janë akoma të bindur me provat e mia. Në këtë rast, unë do të 
tregoj edhe të tjera evidenca. 

Kuran 15:16-18 
 

16Jemi Ne që vërtet kemi vënë simbolet zodiakale në qiejtë, dhe i kemi 
zbukuruar për ata që e vrojtojnë. 
17Dhe, Ne e ruajmë atë (qiellin) nga çdo djall i mallkuar, 
18përveç ndonjërit (djall) që përpiqet që të përfitojë duke dëgjuar vjedhurazi 
por menjëherë ai ndiqet tutje nga një zjarr flakëritës, verbues e i dukshëm.39 

 
 

39 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahi, Kuran 15:16-18 – 16Ne kemi krijuar yjësi në 
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Kuran 37: 6, 7, 10 

6 Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt me bukuri, planetet. 
7 Ne e ruajtëm qiellin më të ulët kundër çdo djalli kokë-derr e të pabindur, 
10 Përveç atij që rrëmben vrullshëm (spiunon Allahun), por atë e ndjek ylli që 
e djeg.40 

 

Kuran 72:8-9 

8 Dhe ne kemi prekëm qiellin, po e gjetëm atë përplot roje të forta dhe 
me zjarre verbuese. 
9 Dhe ne më parë uleshim në vendet e larta për të dëgjuar. Por, kush 
përpiqet të dëgjojë tash (të spiunojë Allahun), has zjarret që i kanë zënë 
pritë. 

Kuran 55:33 
 

O turma të xhindeve dhe njerëzve, nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e 
qiejve dhe të Tokës, atëherë përshkojini ato! Por nuk do të mund t’i kaloni 
dot, përveçse me një autoritet! 

Kuran 67:5 thotë qartësisht që Allahu do të godasë atë që përpiqet që të shkojë 
në qiell. Jo vetëm kaq, por mund të shikojmë dhe Tafsirin Muslim për sa i përket 
komenteve mbi vargun Kuran 55:33, El-Xhelalejn, Ar-Rahman 55:33. 
 

[ ] 

O ju xhinde e njerëz, nëse jeni të aftë të kaloni përmes, dhe të dilni nga 
kufijtë e qiejve dhe të tokës, atëherë provojeni dhe kaloni! Një sfidë që 
bëhet nga Allahu për të sfiduar ata për diçka që nuk janë të aftë ta bëjnë (as 
xhindet as njerëzit). Ju nuk do të kaloni dot përveçse me autoritet dhe fuqi, 
dhe ju nuk keni asnjë fuqi të tillë për ta bërë këtë. 

Nga të dy kapitujt e Kuranit pamë që kjo nuk ka të bëjë me atmosferën. Fakti 
është që kjo faktikisht provon injorancën e Allahut. 

 Është e qartë që Kurani po flet për mbrojtjen e qiellit, jo të tokës. 
 

 Ne e dimë që njerëzit kanë përshkuar qiejtë dhe madje përtej kufijve të 
atmosferës së Tokës. Ku ishin gjuajtësit e Allahut? Dhe çfarë është më 
qesharake është se njerëzit që e arritën këtë ishin të pafetë (amerikanët dhe 

 
 
qiell dhe e kemi zbukuruar atë për shikuesin. 17 Ne e ruajmë atë (qiellin) nga çdo 
djall i mallkuar, 18përveç ndonjërit që dëgjon vjedhurazi e të cilin arrin një yll i 
këputur me flakë të dukshme. 
40 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahi, Kuran 37:6-7,10 - 6Ne e kemi stolisur qiellin e 
kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, 7mbrojtje nga djajtë kryeneçë. 10(Djajtë nuk 
përgjojnë dot), veç atij që grabit diçka e që e ndjek një yll verbues. 
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rusët), jo muslimanët! 
 

 Kurani flet për një përjashtim ose kusht për të dalë përtej kufijve të Tokës. Ju 
nuk do të mund të dilni përveçse me autoritet. 

 Ky kusht ka të bëjë me Allahun që lejon profetët e tij, si Isai dhe Muhamedi, 
që të shkojnë atje lart, por jo Amerikanët! 

Pavarësisht fakteve shkencore, Z.Harun Jahja pretendon se qielli më i ulët është 
atmosfera. Shkenca e zotit të tij provon se Allahu nuk e dinte se ku gjenden yjet. 
Ai mendon se ata janë vendosur vetëm në qiellin më të ulët, ndërkohë që 
shkenca ka provuar se ne kemi shumë galaktika dhe secila është një qiell më 
vete. Secila është plot me miliarda yje. Mbani mend se çfarë Kuran 67:5 thoshte: 

Ne, qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me llamba (yje) dhe ata i kemi bërë 
gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të 
madh. 

 

A e krijoi Allahu botën në gjashtë, shtatë apo tetë ditë? 

Tregimi i mëposhtëm është një hadith i aprovuar që jep një rrëfim të krijimit të 
botës. Sahih Muslim, V4, Faqe 2150 (arabisht): 
 

[ ] 

Ebu Hurejra përcjell: Profeti i Allahut më tha, “Allahu e krijoi dheun në ditën 
e shtunë, dhe i krijoi malet ditën e djelë, dhe ai krijoi pemët të hënën, dhe ai 
krijoi gjërat e këqija të marten dhe krijoi dritën të mërkurën dhe ai krijoi 
kafshët që ecin të enjten dhe krijoi Adami të premten mbasdite. Ai ishte i 
fundit që u krijua gjatë orës së fundit të së premtes, mes mbasdites dhe 
natës. 

 

Ky Hadith është aprovuar si i saktë nga Al Albani, V.4, Hadith 1833; gjithashtu në 
Librin e Al-Mishkat Hadith 5735; Libri i Mukhtasar Al-‘Olu Al-Zahbi Hadith 73; dhe 
Libri i Kizm Al-Mustfrak faqe 664. 
 

[ ] 

https://sunnah.com/muslim/52/10 

Për përkthimet në anglisht (përkthime të muslimanëve) shkoni tek: 
https://qtafsir.com ose https://quranx.com/Tafsir/Kathir/7.54 

E njejta histori mund të gjendet tek Tafsir Ibn Kathir, V7, Faqe 168, publikuar nga 
‘Tiba Publishing Company: http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1244.html 

Sipas hadithit, Allahu e krijoi tokën në gjashtë ditë. Megjithatë, ne sapo lexuam 
në citimin marrë nga Sahih Muslim më sipër që Ai e filloi krijimin të shtunën dhe 
e përfundoi punën të premten, që shkon shtatë ditë krijim. Prapë, e gjejmë 
krijimin gjashtë ditor të tokës që pohohet në një numër vargjesh të Kuranit, të tilla 
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si Surja 7:54, 10:3, 11:7, 25:59, 32:4, 50:38, dhe 57:4. 

Le të shqyrtojmë rrëfimin tek Kuran 41:9-12 (përkthimi i Hasan Nahit): 
 

9Thuaj (O Muhamed idhujtarëve): “Vallë, a me të vërtetë ju e mohoni Atë, i 
cili e ka krijuar Tokën në dy ditë dhe sajoni zota të barabartë me Atë?!” Ai 
është Zoti i botëve! 
10Ai krijoi në Tokë male të palëvizshme që ngrihen lart, e bekoi atë dhe 
përcaktoi në të furnizimin (për banorët) e saj me masë për katër ditë; ky 
është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. 
11Pastaj Ai iu kthye qiellit, që ishte në gjendje mjegullire e i tha atij dhe 
Tokës: “Ejani të dy me hir a me pahir!” Ata u përgjigjën: “Erdhëm me gjithë 
dëshirë e të bindur!” 
12Ai krijoi shtatë qiej në dy ditë dhe çdo qielli i caktoi detyrat e tij. Qiellin më 
të afërm Ne e zbukuruam me yje të shkëlqyer dhe i vumë roja. Ky është 
urdhri i të Plotfuqishmit dhe të Gjithëdijshmit. 

 

Këtu na tregohet që Allahu e krijoi dheun në dy ditë; pemët, ujin, dhe malet në 
katër ditë; dhe qiejtë në dy ditë. Nëse i mbledhim numrin e ditëve që iu desh 
Allahut për të krijuar tokën, marrim një total prej tetë ditësh, jo gjashtë. Çfarë na 
tregon kjo? 

Rrëfimi i plotë i krijimit tek Surja 41:9-12 qartësisht bie në kundërshtim me disa 
vargje që i kam përmendur më sipër, që thonë se krijimi u kompletua në gjashtë 
ditë. Ai gjithashtu bie në kundërshtim me Hadithin edhe pse ato deri diku 
përputhen si radhë krijimi. 

Para se ta mbyllim këtë temë, muslimanët bëjnë shumë deklarata në lidhje me 
moshën e tokës, dhe i kam dëgjuar disa prej tyre të thonë se Kurani është më i 
saktë se Bibla kur vjen puna për gjashtë ditët e krijimit sepse Kurani nuk jep se 
sa të gjata ishin këto ditë. Fakti është që vetë Muhamedi si gjithmonë na 
ndihmon që ta ekspozojmë shkencën e rreme të muslimanëve. 

Tek Sahih Buhari (libri 59, Hadith 688), “Profeti i Allahut tha: ‘Koha ka marrë 
pamjen dhe formën ekzistuese që ka tani, që kur Allahu krijoi Qiejt dhe 
Tokën…” 

Është kaq e qartë nga fjalët e Muhamedit që koha në periudhën e krijimit është 
njëlloj me sot. Për më tepër, ata ekspozojnë pohimet e tyre të rreme që Islami 
kurrë nuk ka thënë se gjashtë ditët e Allahut janë të njejta me ditët e sotme, siç e 
shikoni, Muhamedi thotë që janë njëlloj. Meqë ra fjala, sipas shkencës, ditët në 
fillesat e tokës kanë qenë më të shkurtëra në krahasim me sot dhe se dita është 
duke u zgjatur. Shihni: http://helios.gsfc.nasa,gov/qa_earth.html#earthslow 
 

Por në krahun tjetër, Muhamedi tha se një ditë për Allahun është e barabartë me 
njëmijë vjet me llogaritë tona, siç e shohim tek Kuran 22:47, “Megjithatë, ata të 
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pyesin për të nxitur ndëshkimin! Por Allahu nuk dështon në Premtimin e Tij. Me 
të vërtetë një ditë në sytë e Zotit tënd është e njejtë me njëmijë vjet në llagaritjen 
tënde.” 
 

Pra nëse koha nuk ka ndryshuar kurrë, ka qenë në të njejtën formë siç 
Muhamedi tha tek hadithi më sipër (“Koha ka marrë pamjen dhe formën 
ekzistuese që ka tani, që kur Allahu krijoi Qiejt dhe Tokën…”) Allahu u dha emra 
të njejtë siç i kemi sot dhe i quajti ato ditë, pra njëri prej tyre është duke thënë një 
gënjeshtër që do të thotë se të dy në fund dalin në gënjeshtër, sepse i pari, 
Muhamedi, tha një gënjeshtër që ai e ka marrë prej Allahut që nga ana e tij i ka 
thënë një gënjeshtër që është dhënë pastaj nga një dëshmitar i rremë që është 
Muhamedi. 
 

Eksplorimi i hapsirës 

Eksplorimi i hapsirës nga ana e njerëzimit u përshpejtua me satelitin sovjetik 
Sputnik në 4 tetor 1957, që mbartte në kabinën e drejtimit njeriun e parë në 
histori që e la atmosferën e Tokës. Ky ishte kozmonauti sovjetik Juri Gagarin. Më 
20 korrik 1969, astronauti amerikan Neil Armstrong u bë njeriu i pare që vuri 
këmbë ndonjëherë në sipërfaqen e Hënës. 

Në fakt, Kurani ka zbuluar që zhvillime të tilla do të ndodhnin një ditë. Për 
shembull, Allahu e tërheq vëmendjen tonë ndaj kësaj në vargun e mëposhtëm: 

O ju xhinde e njerëz, nëse jeni të aftë të kaloni përmes, dhe të dilni nga 
kufijtë e qiejve dhe të tokës, atëherë provojeni dhe kaloni! Një sfidë që bëhet 
nga Allahu për të sfiduar ata për diçka që nuk janë të aftë ta bëjnë (as 
xhindet as njerëzit). Ju nuk kaloni dot përveçse me autoritet dhe fuqi. (Kuran 
55:33) 

Fjala arabe ‘sultan’, përkthyer ‘autoritet’ këtu, ka edhe kuptime të tjera gjithashtu: 
forcë, fuqi, sovranitet, dominim, sundim, ligj, udhë, lejoj, justifikoj, dhe provoj. 

Një shqyrtim i kujdesshëm zbulon që vargu i mësipërm thekson se njerëzimi do 
të jetë në gjendje që të hyjë në thellësitë e Tokës dhe qiellit, por vetëm me anë të 
një fuqie superiore. Me të gjitha gjasat, kjo fuqi superiore është teknologjia 
superior e vënë në përdorim në shekullin e njëzetë, mbasi ajo i aftësoi 
shkencëtarët që të arrijnë këtë gjë kaq të madhe. 
 

SPUTNIK NË NGJITJE DREJT QIEJVE 

Sateliti i parë “Sputnik 1”, u lëshua në hapsirë në 1957. Vargu 19:57, Surja 
Merjem, e Kuranit në mënyrë mahnitëse i referohet ngjitjes dhe të qenurit i 
ngritur lart. 

Ne e ngritëm atë në vend të lartë. (Surja Merjem, 57) 
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Termi “refa’nahu” në këtë varg rrjedh nga folja “refea”, që do të thotë “të ngresh, 
lartosh, ngjisësh lart”. Nga ana tjetër, fjala “aliyyen” në këtë vrag mbart kuptimin 
e “lart, shumë lart” përveçse dhe “madhështim”. Kur e marrim në konsideratë 
këtë varg më vete, ai ka kuptimin “të jesh ngritur në një vend shumë të lartë.” Në 
këtë kuptim, vargu 19:57 mund të jetë referim ndaj ngjitjes në hapsirë të anijes 
hapsinore Sputnik në vitin 1957 (Allahu e di të vërtetën). 
 

Vargu 19:57 i Kuranit flet për ngjitjen në një vend të lartë. “Sputnik 1” ishte sateliti 
i parë pa njeri që u lançua në vitin 1957. 

--------------------------------------------

Përgjigjja ime 

Presupozimi: Allahu parashikon njeriun që ngjitet në hapsirë 
 

Kjo është çfarë Z. Harun ka thënë: “Vargu 19:57 i Kuranit flet për ‘ngjitjen në një 
vend të lartë.’ ‘Sputnik1’ ishte sateliti i parë pa njeri që u lançua në vitin 1957, Ai 
e barazon vargun 19:57 me vitin 1957. 

Nuk më besohet se sa të dëshpëruar janë muslimanët për të gjetur prova për 
Islamin. Kjo është përgjigjja ime. 

1. Vargu flet për një profet musliman të quajtur Idris. Aty thuhet, “ne e 
ngritëm atë.” Kjo ka të bëjë me të shkuarën jo me të ardhmen. Me diçka 
të kryer tashmë me këtë person. A është profeti Idris një satelit? 

2. Vargu që flet për ngritjen e tij i referohet një qenieje njerëzore, por 
Sputnik 1 ishte një satelit! Pra, a po e quan Alahu atë një satelit? Pra 
unë do t’i thoja Z. Harun, a mendon Allahu yt se sateliti është një njeri? 

Kuran 19:56, 57 (përkthim Hasan I. Nahi) 
 

56Trego në Libër për Idrizin! Ai ishte njeri i së vërtetës dhe profet. 57Ne e 
ngriëm atë në një vend të Lartë (ia ngritëm lart famën). 

[ ] Tanwir Al-Miqbas, Tafsir Ibn Abbas: 
 

[ ] 

(Dhe ne e ngritëm atë në një Vend të Lartë) në Parajsë. 

Fjalët “e ngritëm” shfaqen më shumë se 29 herë. 
 

Ja edhe një shembull për Isan (Jezusin) në Kuran 3:55: 

Kujto kur Allahu tha, “O Isa, Unë po të marr ty, po të ngre te Unë, po të 
shpëtoj prej sherrit..” 

Duke përdorur llogjikën e Z. Harun a nënkupton kjo një satelit u ngjit në hapsirë 
në vitin 355 – meqë është vargu 3:55? Dhe vini re që ky varg do të kishte më 
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shumë kuptim të zgjidhej nga Z.Harun sepse të paktën flet në të ardhmen. 

• Nëse vërtet vargu 19:57 është për herën e parë që një objekt ngrihet 
nga Toka, a nuk duhet të përputhej kjo me vargun 3:55 tek Kurani që 
flet për ngritje? 

• Çfarë është akoma më qesharake është të pyesësh, a i dërgoi Allahu 
këta vargje në këtë radhë? A nuk ishte Uthmani, pasardhësi i 
Muhamedit, që me urdhrin e tij i vendosi në këtë mënyrë? Apo Allahu? 

• Uthmani e ndryshoi radhën e vargjeve në mënyrë të konsiderueshme. 
Si shembull, marrim vargun e parë që iu dha Muhamedit që ishte, 
“Lexo.” Por ai gjendet në Kuran në kapitullin 96! Vargjet e Kuranit nuk 
erdhën bashkë me numrat nga Allahu, e as nga Muhamedi! 

• Kjo është provë pra që Uthmani ishte perëndi. 

• Përmbi këto, Kurani është në kundërshtim me vetveten, sepse thotë që 
të këqijtë nuk shkojnë dot jashtë zonës së tokës, siç thuhet në kapitullin 
55:33. 

Meqenëse po flasim për kapitullin 55, unë do të dëshiroja të shtoj edhe një pohim 
tjetër të Harun Jahjas në lidhje më hënën në këtë kapitull. 

Kuran 55:33, 35. 

33O ju xhinde e njerëz, nëse jeni të aftë të kaloni përmes, dhe të dilni nga 
kufijtë e qiejve dhe të tokës, atëherë provojeni dhe kaloni! Dëgjoni pra! Ju 
nuk kaloni dot përveçse me autoritet dhe fuqi (nga Allahu). 
35Juve dy palëve do t’u derdhet përmbi, flakë zjarri dhe do t’u derdhen tunxh 
i shkrirë e nuk do t’i shpëtoni dot. 

Siç e shikojmë nga i njejti kapitull, Allahu është duke thënë që ju nuk do të 
arratiseni dot ose të shpëtoni prej zjarrit të Tij të dy palët, njerëz dhe xhinde. 
Atëherë si mund të shkojmë ne jashtë atmosferës së Tokës nëse Allahu do të na 
gjuajë me flakë zjarri? A nuk thotë ai qartësisht që nuk do të mund t’i 
shpëtojmë dot? 

Nuk duhet të harroj të përmend që ata që shkuan në qiej ishin ata që do të 
konsideroheshin nga Islami si të këqinj, sepse ata janë të pafetë (rusët, 
amerikanët dhe kinezët). Ky nuk është një mrekulli siç muslimanët përpiqen ta 
bëjnë të duket. Është e kundërta, është një gabim i madh. Njerëzit kanë qenë 
tashmë të aftë që t’i shpëtojnë kërcënimit të Allahut pavarësisht nga deklaratat e 
tij. Dhe tani ata që e ndjekin atë e shumëfishojnë gabimin duke bërë deklarata të 
rreme. 
 

Udhëtimi për në Hënë 
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Kuran 84:18-20 

18[Betohem] dhe në hënën kur është e plotë, 19se ju, me siguri, do të 
ngjiteni lart fazë pas faze! 20Çfarë kanë ata, që nuk kanë besim?!41 

Mbasi i referohet hënës, vargjet e mësipërme atëherë thonë që njerëzit do të 
ngjiten lart fazë pas faze. Termi "tarkabunna" rrjedh nga folja "rakiba" (të 
ngjitesh, ecësh në një shteg, të ndjekësh, të mbartesh, të nisesh, të marrësh 
pjesë, ose të vendosësh). Nën dritën e këtyre kuptimeve, ka shumë të ngjarë që 
shprehja "do të ngjiteni fazë pas faze (hap pas hapi) i referohet një mjeti ku 
futesh për t'u ngjitur. 

Me të vërtetë, anija e astronautëve depërton përmes secilës shtresë të 
atmosferës një nga një, dhe pastaj fillon që të kalojë nëpër fushën gravitacionale 
të Hënës. Kështu pra, Hëna arrihet duke u zhvendosur nëpër shtresat 
individuale. Përveç kësaj, betimi për Hënën tek Surja El-Inshikak vargu 18, e 
përforcon më tej këtë theksim, që do të thotë që vargu ka mundësi të jetë fare 
mirë një shenjë që njerëzimi do të udhëtojë për në Hënë. (Allahu e di më mirë) 
 

(Fundi i pretendimit musliman) 
-------------------------------------------------------- 

Përgjigjja ime 

Le të lexojmë nga fundi i këtij pretendimi dhe ju do të shikoni se i rremë është. Z. 
Harun thotë, "ka mundësi të jetë fare mirë një shenjë", pra kjo është shkenca 
e Ka-Mundësive! 

Haruni e ka përdorur këtë përkthim të këtyre vargjeve për t'ia përshtatur 
pretendimit të tij, por e ky përkthim e provon të rremë atë. Si? 

Kuran 84:19 lexon: "do të ngjiteni lart fazë pas faze!" 

Le të lexojmë Tafsirin (komentarin) Al Xhelalejn të këtij vargu: 
 

[ ] 

Ju do të jeni rikonstruktuar fazë pas faze, gjendje pas gjendjeje, që do të 
thotë, vdekje, mbas-vdekje, dhe pastaj çfarë vjen më mbrapa këtyre 
gjendjeve në Ringjallje. 

 

 Nëse i studiojmë të gjitha interpretimet e Kuranit, ato të gjitha do të 
thoshin të njëjtën gjë siç thuhet tek Xhelalejn. Si mbërritën në këtë 
pretendim muslimanët e sotëm? Nuk është faktikisht veçse një lojë 

 
 

41 Përkthimi i Prof. Hasan Nahit, 84:18-20: Betohem.. dhe në hënën e plotë, se 
ju, me siguri, do të kaloni nga e keqja te më e keqja! Çfarë kanë ata që nuk 
duan të besojnë?! 
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mashtruese për të devijuar ata që nuk flasin arbishten! 

Së pari, kjo është duke thënë, "Ju do të ngjiteni gjendje pas gjendjeje." Pra, 
bëhet fjalë për parajsën e Allahut në jetën e përtejme. Është një premtim për të 
vajtur në qiell (në kuptimin parajsë). Faktikisht, është njëlloj si tek Kuran 67:3 mbi 
shtatë qiejtë, ku Muhamedi ka thënë qartësisht që parajsa e Allahut ka shtatë 
kate. Lexoni të tërë kapitullin dhe do të shikoni që Allahu është duke ju bërë një 
paralajmërim. Besoni dhe do të shkoni në parajsë, por nëse jo, Allahu do t'ju 
ndëshkojë. Kjo nuk ka fare të bëjë me vajtjen në Hënë. 

Por, mirë, për hir të argumentit le të biem dakord me përkthimin e Z. Harun dhe 
interpretimin e tij, por pastaj do të kemi një problem të madh nëse kjo ka të bëjë 
me vajtjen në Hënë. Kapitulli më tutje flet për vajtjen në parajsë dhe vajtjen në 
ferr. Tani ne përballemi me situatën ku Allahu e ka gabim dhe Harun Jahja ka të 
drejtë! 
 

Tani le të shikojmë Kuran 84:1-25, interpretimin nga Ibn Kathir: 

1 Kur qielli të çahet, (të gjithë muslimanët bien dakord që kjo i referohet Ditës 
së Gjykimit) 
2 duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë; 
3 kur Toka të sheshohet (nga rrënimi i maleve) 
4 dhe të flakë atë që ka brenda e të zbrazet, 
5 duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, 
6 atëherë ti, o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta 
gjesh te Zoti yt. 
7 Ai (nga të mirët), të cilit do t’i jepet libri i tij në dorën e djathtë, 
8 do ta ketë të lehtë llogarinë 
9 dhe do të kthehet i gëzuar te të afërmit e tij (ai do të jetojë përsëri në qiell 
me familjen e tij). 
10 Kurse ai, të cilit do t’i jepet libri i tij pas shpinës, 
11 do të lutet për të vdekur 
12 dhe në zjarr do të digjet, 
13 sepse ai jetonte i shkujdesur në familjen e tij, 
14 duke menduar se kurrë nuk do të kthehej (për të dhënë llogari). 
15 Po, Zoti i tij, sigurisht që i ka ndjekur të gjitha punët e tij! 
16 Betohem në kuqërrimin e muzgut, 
17 në natën e në gjithçka që ajo kaplon me errësirën e saj, 
18 si dhe në hënën e plotë, 
19 se ju, me siguri, do të kaloni nga e keqja te më e keqja! 
20 Çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë?! 
21 E përse, kur u lexohet Kurani, nuk përulen në sexhde?! 
22 Përkundrazi, ata që nuk besojnë e quajnë atë gënjeshtër. 
23 Por Allahu e di mirë çfarë fshehin ata, 
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24 prandaj shpallu atyre dënimin e dhembshëm (që i pret të gjithë), 
25 përveç atyre, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira; ata do të shpërblehen 
pandërprerë. 

 

Shikoni dhe vetë interpretimin e Ibn Kathirit në websitin islamik: www.qtafsir.com 

Unë mendoj që mrekullia e shpallur aty është ekspozuar si e rreme, sepse 
kapitulli e shpjegon veten qartë. Flet për diçka që do të ndodhë në ditën e 
gjykimit. Harun Jahja e bën atë të duket dikur ka të bëjë me udhëtimin për në 
Hënë. Më besoni, jam njëqind përqind i sigurtë që ata e dinë kuptimin e vërtetë 
të kapitullit, por muslimanët besojnë që beteja me të vërtetën mund të fitohet 
duke përdorur shkencën dhe duke e përzierë atë me prezantime të rreme të 
Islamit. Kjo është arsyeja pse unë e kam titulluar librin tim Mashtrimi i Allahut. 

Meqenëse jemi duke u marrë me parajsën e Allahut, unë do të shpjegoj më 
shumë në lidhje me të, dhe në të njejtën kohë, do të tregoj prova edhe më të 
forta që i japin përgjigje dhe këtij pretendimi sa më sipër. 
 

Allahu i krijoi qiejtë si dysheme, shtatë qiej 

Kuran 15:44 thuhet: 

( سورة  الحجر   , El-Hixhr, 44)  لھا سبعة أ بوا ب  لكل باب منھم جز ء  مقسوم  

Ai (qielli) ka shtatë dyer e për çdo derë do të ketë një pjesë të caktuar sipas 
mëkatit të vet. 

Kjo do të thotë që muslimanët më punëmirët do të shkojnë në një kat më të 
lartë dhe pjesë më të mirë të Xhenetit. Për shembull, Al-Qaida mund të jetë 
në katin e 6-të që është më afër Allahut se sa muslimanët normalë. Ne 
mund ta gjejmë të njejtë gjë tek Kuran 23:86. 

 

( سو رةالمؤمنو ن   , El-Muminun, 86) قل من  رب  السماو ا ت السبع ورب  العرش  ا لعظ یم  

Ai është Zot i të shtatë qiejve. 

1. Pra, janë shtatë ndarje (nivele), por që janë përsëri qiell/xhenet. 

2. Tek Kuran 67:3 ne shikojmë fjalën ( طباقا , tibakan): 

الذ ي خلق  سبع سماو ات طباقا  ( سورةالملك  , El-Mulk, 3) 

3. Është ai që i krijoi qiejtë si dysheme shtatë palë njëri mbi tjetrin. 

4. Vini re këtu që fjala e përkthyer “dysheme” është “tibakan” në arabisht. 

5. Vargu nuk është për vajtjen në Hënë, sepse qiejtë e Allahut nuk janë në 
Hënë. 

6. Lexoni prapë tek Sahih Al Buhari, Libri 58, Hadith 227, mbi vajtjen e 
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Muhamedit përpjetë shtatë qiejve dhe do të shikoni që secili prej këtyre 
qiejve ka në derë me roje. 

7. Disa mund të bëjnë pyetjen, “Pse Allahu u betua për hënën në vargjet 
Kuran 84:18-20, përkthyer nga Z. Harun Jahja?” 

8. Përgjigjja është, Allahu betohet kur hëna është e plotë ti do të shkosh 
në qiell në jetën e përtejme. Lexoni me kujdes. Allahu jo vetëm betohet 
për hënën, por betohet për hënën e plotë, siç thuhet tek përkthimi i 
Harun Jahjas, pra jo në përkthimin tim. “Dhe [unë betohem] për 
hënën kur është e plotë, ju do të ngjiteni fazë pas faze.” 

9. Kjo do të ndodhë kur hëna është e plotë për jetën e përtejme sepse 
meqenëse Allahu thotë, “kur hëna është e plotë”, kjo do të thotë se ne 
nuk do të shkojmë dot atje nëse hëna nuk është e plotë. A ka të bëjë kjo 
me një udhëtim pa kthim dhe kurrë më, apo për datat kur keto udhëtime 
fillojnë? Sigurisht që muslimanët do të thonë që bëhet fjalë për fillimet. 

10. Allahu thotë që kjo ndodh kur hëna është e plotë. Kjo e bën pretendimin 
qesharak! 

11. Kur u nis anija e parë kozmike për në hënë? 
 

12. Ne mund ta gjejmë këtë informacion nga NASA: Luna 1, Data e 
Lëshimit: 02-01-1959. Luna 1 ishte mjeti i parë hapsinor që arriti hënën, 
dhe i pari i një serie stacionesh automatike interplanetare sovjetike që u 
lëshuan në drejtim të hënës. 

13. Data e 2 janarit 1959, kur u lëshua kjo anije kozmike, nuk kishte hënë të 
plotë! Data e hënës së plotë për muajin janar 1959 ishte 24 janar. 

14. Siç e shikojmë, parashikimi i Allahut për vajtjen në hapsirë (sipas 
pretendimit të tyre), nuk përputhet me një datë hëne të plotë! 

15. Muslimanët mund të thonë, “Oh ka të bëjë me njeriun që shkon atje, jo 
një anije kozmike!” Epo mirë. Le të shohim se kur ka vajtur njeriu i parë 
në hënë. Linku më poshtë: 
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo11info.html 

 

Apollo 11 

Lëshimi: 16 korrik 1969 UT 13:32:00 (09:32:00 a.m. EDT) 
Zbritur në Hënë: 20 korrik, 1969 UT, 20:17:40 (04:17:40 p.m. EDT) 
Vendi i zbritjes: Mare Tranquilitatis – Deti i Qetësisë (0.67 N. 23.47 E) 
Kthyer në Tokë: 24 korrik 1969 UT 16:50:35 (12:50:35 p.m. EDT) 
Neil Armstrong, komandant 
Michael Collins, pilot i modulit komandues 
Edwin E. Aldrin, Jr., pilot i modulit hënor 
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Siç e shikojmë, “Zbritur në Hënë: 20 korrik”, por data hënës së plotë për 
korrikun e atij viti ishte 29 korriku. Ju mund të përdorni një llogaritës (calculator) 
hënor vetë tek ky link: http://www.webmagician.com/astro/fullmoon.shtml 

• Allahu humb prapë. Përmbi të gjitha këto, pretendimi nga ana e 
muslimanëve bie në kundërshtim me Kuranin siç do të shihni tek 55:33. 

 

 معشر  الجن  وا إلنس  إن  استط عتم  أن  تنفذ و ا من أقطار السماو ات وا ألر ض فانفذوا ال
تنفذو ن  إال بسلط ان  یا  

O xhinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufijtë e qiejve dhe të 
Tokës, atëherë përshkojini ato! Kjo është një sfidë që Allahu ia bën për t’i 
sfiduar ata për diçka që ata (xhinde dhe njerëz) nuk janë të aftë për të bërë. 
Ju nuk do të kaloni dot përtej tyre, përveçse me autoritet dhe pushtet, dhe ju 
nuk e keni një fuqi të tillë për të bërë diçka të tillë! 

Si zakonisht, ata që e mundin Allahun janë të pafetë. Deri më sot, muslimanët 
nuk kanë qullosur dot që të bëjnë as edhe një aeroplan. E vetmja gjë që ata 
kanë është njëfarë qilimi fluturues që përmendet në Kuran. 

Është kaq e qartë që Muhamedi dhe perëndia i tij i rremë kurrë nuk menduan se 
njeriu do t’ia arrinte që të shkonte në hënë. Nëse do t’i kërkonim Muhamedit që 
ta rishkruante Kuranin, ai do ta shtonte aty edhe emrin e Neil Armstrongut si 
profet i Allahut! 
 

------------------------------------------------

Pretendimi Musliman 

(Do të trajtoj më poshtë dy pretendime të tilla meqenëse që të dy 
përfaqësojnë të njëjtën temë) 

 

Forma gjeoide e tokës 
 

Pastaj e shtriu rrafsh Tokën. (Kuran 79:30) 

Në vargun e mësipërm fjala “daha” është përdorur në arabishten origjinale. Ajo 
është përkthyer si “shtrij rrafsh”, dhe rrjedh nga fjala “dahv” që ka kuptimin 
“rrafshoj”, “hap”. Megjithëse fjala “dahv” ka kuptimin edhe “mbuloj” ose “shtroj 
mbi”, kuptimi i saj është më shumë se sa ai prozaik i shtrimit, meqenëse 
përshkruan shtrimin në një qarkore. 

Koncepti i rrumbullakësisë është pra gjithashtu i pranishëm, edhe në fjalë të tjera 
të rrjedhura prej “dahv”. Për shembull, fjala “dahv” gjithashtu i referohet fëmijëve 
që hedhin një top në një gropë në tokë, lojëra që përfshijnë hedhje gurësh në 
gropa dhe lojërat e luajtura me arra. Fjalët e prejardhura nga ajo rrënjë përdoren 
gjithashtu për një struc që bën një fole, duke pastruar gurët prej vendit ku do të 
shtrihet, aty ku do të lëshojë vezët dhe vetë vezën. 
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Në të vërtetë, Toka është e rrumbullakët, në një mënyrë që i përngjet më shumë 
një veze. Forma sferike paska e shtypur e Tokë është e njohur si gjeoid. Nga ajo 
pikë vështrimi, përdorimi i fjalës “daha” përmban një informacion të rëndësishëm 
mbi formën që Allahu i ka dhënë Tokës. Për qindra vite, njerëzit e kanë 
imagjinuar Tokën si krejtësisht të rrafshtë dhe vetëm falë teknologjisë e kanë 
njohur të vërtetën. E megjithatë ky fakt është zbuluar në Kuran katërmbëdhjetë 
shekuj më parë. 
 

Sistemi heliocentric 
 

Ai krijoi qiejt e tokën me me të vërtetën; Ai natën ia mbështjell ditës dhe ditën ia 
mbështjell natës; Ai nënshtroi diellin dhe hënën, që secili vrapon për një afat të 
caktuar. A nuk është, pra, Ai Ngadhënjyesi, Pafundësisht Mëkatfalës? (Surja 
Zumer, 39:5) 

Në vargun e mësipërm lëvizja e Tokës është përshkruar nga fjala “yukawwiru” që 
vjen nga folja “takwir”, që ka kuptimin “mbuloj një trup të rrumbullakët”, në 
mënyrën se si rrotullimi i Tokës i jep vend natës dhe ditës, si mbështjellat e një 
turbani. Përveç formës sferike të Tokës fjala është gjithashtu shprehja më e 
saktë e lëvizjes së saj përreth Diellit. Dielli gjithmonë ndriçon njërën anë të Tokës 
ndërkohë që ana tjetër mbetet në errësirë. Ana që është në hije mbulohet nga 
errësira e natës, që pastaj zëvendësohet nga ndriçimi i ditës kur Dielli del. 
Pozicionet e Diellit dhe të Tokës janë zbuluar si më poshtë tek Surja Jasin: 

38Dielli vrapon drejt vendit të vet të pushimit. Kështu e ka dekretuar i 
Plotfuqishmi, i Gjithëdijshmi. 39Hënës i kemi urdhëruar fazat derisa bëhet si 
një degë e përkulur hurme të vjetër. 40Dielli nuk mund ta arrijë Hënën e as 
nata nuk mund t’ia kalojë ditës; të gjitha lundrojnë në një sferë.42 (Surja 
Jasin, 36:38-40) 

 

Lëvizjet e Diellit dhe të Hënës në vargun 40 të Sures Jasin janë përshkruar nga 
fjala arabishte “jasbahoona” që do të thotë “rrjedh, kalon duke notuar.” Kjo fjalë i 
referohet një veprimi të kryer nga dikush më vete. Dikush që vepron sipas kësaj 
foljeje vazhdon të performojë vetëm, pa asnjë ndërhyrje nga askush tjetër. 
Vargjet më sipër mund t’i referohen atëherë lëvizjes së pavarur të Diellit në 
univers, të pavarur nga asnjë trup tjetër qiellor. (Allahu e di të vërtetën.) Është e 
pamundur për ne që të shohim ose ndjekim atë lëvizje të Diellit me sy të lirë. Kjo 
është e mundur vetëm duke përdorur pajisje të veçanta teknologjike. Siç pohohet 
në vargun 39 të Sures Jasin, përveç rrotullimit përreth aksit të vet një herë në 26 
 
42 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit, Kuran 36:38-40 - 38Dielli sillet në drejtimin e 
vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i Plotfuqishmi, i Gjithëdijshmi. 39Hënës i 
kemi caktuar faza; ajo përditë hahet e bëhet si rremi i përkulur i hurmës. 40As 
Dielli nuk mund ta arrijë Hënën e as nata nuk mund t’ia kalojë ditës; të gjitha 
lundrojnë në orbitat e veta. 
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ditë, Dielli gjithashtu lëviz duke ndjekur orbitën e vet. 

Vargu gjithashtu raporton që Dielli nuk është i lejuar që të “arrijë Hënën”, dhe 
Kurani kështu deklaron që Dielli dhe Hëna nuk rrotullohen përqark të njejtit trup 
siç shprehen astronomët. Në të njejtën kohë, vargu e bën të qartë që nuk ka 
lidhje mes lëvizjes që është përgjegjëse për natën dhe ditën dhe lëvizjes së 
Diellit dhe Hënës. (Allahu e di të vërtetën.) 

Deri në shekullin e 16të mendohej se Toka ishte qendra e universit. Kjo 
pikëpamje është e njohur ndryshe edhe si “modeli gjeocentrik”, nga fjalët greke 
geo (tokë) dhe centron (qendër). Ky besim është vënë në dyshim më vonë nga 
astronomi i shquar Nikola Koperniku në 1543 në librin e tij De Revolutionibus 
Orbium Coelestium (Mbi Rrotullimin e Sferave Qiellore), në të cilin ai sugjeroi që 
Toka dhe planetet e tjera rrotullohen rreth Dielli. Por si rezultat i vëzhgimeve 
duke përdorur një teleskop performuar nga Galileo Galilei në 1610, u stabilizua 
shkencërisht që Toka rrotullohet përreth Diellit. Meqenëse deri në atë kohë ishte 
menduar që Dielli rrotullohej rreth Tokës, shumica e shkollarëve të asaj kohe e 
refuzuan teorinë e Kopernikut. Astronomi i shquar Johan Kepler me pikëpamjet e 
tij mbi lëvizjen e planeteve e konfirmoi modelin heliocentric në shekujt 16 dhe 17. 
Në këtë model, emri i të cilit rrjedh nga fjalët Helios (Diell) dhe centron (qendër), 
Dielli është qendra e universit, dhe jo Toka. Trupat e tjerë qiellorë gjithashtu 
rrotullohen përqark Diellit. E përsëri, pra, kjo është zbuluar 1400 vite më parë në 
Kuran. 

Duke thënë që Toka është në qendër të universit, astronomi i lashtë grek 
Ptolemeu, ishte përgjegjës për idenë gjeocentrike të universit që mbizotëroi për 
qindra vite. Për këtë arsye, në të kohën e zbulesës së Kuranit, askush nuk e 
dinte që modeli me Tokën në qendër që ishte përgjegjës për formimin e ditës 
dhe natës në termat e lëvizjes së Diellit ishte i pasaktë. Përkundrazi, të gjitha yjet 
dhe planetet shiheshin sikur rrotulloheshin rreth Tokës. Pavarëisht nga gabimet e 
saj kohe, Kurani përmban shumë shprehje që bien dakord me faktet shkencore 
për sa i përket ditës dhe natës: 
 

1Për Diellin dhe shkëlqimin e tij 2dhe për Hënën që e ndjek atë! 3Për ditën që 
ia zbulon shkëlqimin atij (diellit) 4dhe për natën kur e mbulon atë! (Surja Esh 
Shems, 1-4) 

Siç shtrohet dhe në vargun më sipër, dita, ndriçimi i Diellit, është rezultat i 
lëvizjes së Tokës. Nuk është lëvizja e Diellit që është shkaktari i natës dhe ditës. 
Me fjalë të tjera, Dielli është i palëvizshëm në termat e natës dhe ditës. 
Informacioni në Kuran e refuzon tezën që Toka është fikse ndërkohë që Dielli 
rrotullohet rreth saj. Kurani është qartësisht i zbritur nga prezenca e Zotit tonë, Ai 
i cili është i pakufizuar nga hapsira dhe koha. Ndërsa shkenca dhe teknologjia 
përparojnë shumë e më shumë shembuj përputhjesh mes Kuranit dhe shkencës 
janë duke dalë në dritë. Ky është një tjetër varg nga Kurani: 
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Në tregimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për njerëzit inteligjentë. Ky 
(Kuran) nuk është tregim i trilluar, por ai është vërtetues i atyre (librave) që 
janë shpallur para tij, është shpjegues i çdo gjëje dhe udhërrëfyes e mëshirë 
për njerëzit që besojnë. (Surja Jusuf, 111) 

Dorëshkrimi i mësipër (në website) daton nga vitet 1750 dhe tregon modelin 
gjeocentrik (Toka në qendër) të university. U deshën shumë vite që ky model të 
braktisej dhe të zëvendësohej nga modeli heliocentrik (Dielli në qendër). 
 

------------------------------------------------

Përgjigjja ime 

Rrumbullakësia e Tokës 

Së pari, a është Toka e rrumbullakët në Kuran? Ne mund t’i hedhim një sy vargut 
që Z. Harun ka dhënë, Kuran 36 (Jasin), vargjet 38-40. 
 

38Dielli vrapon drejt vendit të vet të pushimit. Kështu e ka dekretuar i 
Plotfuqishmi, i Gjithëdijshmi. 39Hënës i kemi urdhëruar fazat derisa bëhet si 
një degë e përkulur hurme të vjetër. 40Dielli nuk mund ta arrijë Hënën e as 
nata nuk mund t’ia kalojë ditës; të gjitha lundrojnë në një sferë. (Surja Jasin, 
36:38-40) 

 

Në vargun e mësipërm ka një gabim të qartë: Dielli vrapon për të rënë në gjumë 
(vendi i pushimit). Për të kuptuar më shumë për çfarë ky varg në të vërtetë 
nënkupton, duhet të vazhdojmë që të lexojmë këtë varg, Kuran 39:5: 
 

 السماوا ت  وا ألر ض  بالحق یكور ا للیل على النھار ویكور النھار على اللیل وسخر
ا لشمس  وا لقمر كل یجر ي  ألجل  مسمى أال ھو العزیز الغفار  خلق   

Ai i ka krijuar qiejt dhe Tokën me anë të së vërtetës. Ai e bën natën t’i 
mbështillet ditës dhe dita i mbështillet natës… 

Muslimanët pretendojnë se kjo përmend rrumbullakësinë e Tokës. Shikoni fjalën 
“mbështillet” që muslimanët kanë zgjedhur që të përdorin në shumicën e 
përkthimeve të tyre. Nëse nata dhe dita nuk ekzistojnë fizikisht, si mund të 
mbështillen ato? Fjala mbështillem mund të përdoret vetëm për diçka që ka një 
masë fizike. Përveç kësaj, njëra prej tyre duhet të jetë më e madhe në mënyrë 
që të mbështillet njëra me tjetrën. Nuk jam i sigurt nëse e kuptoni shpjegimin tim 
akoma. Si shembull, nëse ju duhet të mbështillni një kuti 20cm x 20cm, do t’ju 
duhet një mbështjellje të paktën të jetë 21cm x 21cm. Nuk bëhet fjalë për bojë 
me të cilën e lyen! 

Gjithashtu, edhe nëse dita dhe nata të ishin objekte fizike të dyja, ato nuk kanë 
të njëjtën gjatësi! Ato nuk mund të mbështjellin njëra tjetrën. Për të provuar që 
Allahu mendonte se këto ishin objekte fizike, si dita edhe nata, le të lexojmë sa 
më poshtë. 
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Dita dhe Nata janë fizikisht të krijuara 

Tek Sahih Buhari, Libri 59, Hadith 688: 

Profeti i Allahut tha, Koha e ka marrë formën e modelit ekzistues që ka, që 
kur Allahu i krijoi qiejt dhe tokën... 

Ndoshta fjalët e Muhamedit nuk janë mjaft. Le të shohim se çfarë thotë Kurani 
mbi këtë (Kuran 21:33): 

Allahu është Ai, i Cili krijoi natën dhe ditën, Diellin dhe Hënën; e të gjitha 
këto lundrojnë secila në një orbitë. 

 

Kur muslimanët flasin për këtë varg ata përpiqen që ta injorojnë faktin që është i 
treguar qartësisht: 

1. A ka nevojë nata që të krijohet? Kush e krijoi natën? Allahu filloi duke 
krijuar natën, por nata është asgjë veç errësirës, dhe errësira është 
mungesa e dritës. Pra, sa kohë që Allahu krijoi ditën mbas natës, a na 
çon kjo atëherë që të nxjerrim përfundimin që ka pasur ditë përpara se 
dita të krijohet? Për më tepër, çfarë është krijimi i ditës përveçse krijim i 
dritës? Kjo bie në kundërshtim me vetë vargun dhe ky është qartësisht 
një gabim shkencor. 

2. Por në Bibël ne e shohim këtë të vijë përsosmërisht qartë. Perëndia nuk 
krijoi errësirën, sepse ajo nuk ka nevojë që të krijohet, ajo është 
mungesë e dritës siç tregohet tek Zanafilla 1:1-5. 

 

1 Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. 2 Toka ishte pa trajtë, e zbrazët dhe 
errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës; dhe Fryma e Perëndisë fluturonte 
mbi sipërfaqen e ujërave. 3 Pastaj Perëndia tha: "U bëftë drita!". Dhe drita u 
bë. 4 Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë; dhe Perëndia e ndau dritën nga 
errësira. 5 Dhe Perëndia e quajti dritën "ditë" dhe errësirën "natë". Kështu 
erdhi mbrëmja e pastaj erdhi mëngjesi: dita e parë. 

3. Vini re tek Kuran 21:33 që u dha më sipër, Unë kam nënvizuar fjalët, “të 
gjitha lundrojnë.” Lexojeni përsëri ju lutem, dhe vini re që fjalët “të 
gjtha lundrojnë” i referohen që të katërtave që janë përmendur (nata + 
dita + dielli + hëna). 

4. Kjo do të thotë që Allahu është duke thënë se dita dhe nata, edhe këto 
lundrojnë gjithashtu! Kjo qartësisht don të thotë që Allahu mendon që 
dita dhe nata ishin të krijuara si objekte fizike. Njëlloj si dielli dhe hëna! 
Ky është një gabim flagrant dhe një keqkuptim i mënyrës se si 
funksionojnë dita dhe nata. 

 

Përkthimi i Mohsin Khan i Kuran 16:12 lexon si më poshtë: 
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Dhe ai jua ka nënshtruar juve natën dhe ditën, dhe diellin dhe hënën; dhe 
yjet janë nënshtruar komandës së Tij. Sigurisht, në këtë janë provat për 
njerëzit që kanë mend për të kuptuar. 

Nëse dita dhe nata nuk ekzistojnë fizikisht, si mund të jenë ato të nënshtruara? 
Ja pra sa e lehtë është për t’i ekspozuar këto pretendime të rreme. 

Dielli dhe Hëna 
Dita dhe Nata 

Ato nuk ndjekin njëra tjetrën 
 

Kuran 36:40 

Dielli nuk mund (nuk lejohet) ta arrijë Hënën e as nata nuk mund (nuk 
lejohet) t’ia kalojë ditës; dhe secila është në një orbitë, duke lundruar. 

 Vini re këtu, nata (errësira) nuk mund të vijë para ditës, kur fakti është 
që nata është gjendja fillestare dhe dita gjithmonë vjen mbas saj. 

 Nëse kjo është realisht e vërtetë, a nuk do të thotë fjala “arrij” fizikisht? 
Ne mund ta marrim atë në dy mënyra të mundshme: 

A. Dielli, hëna, dita dhe nata nuk mund ta arrijnë njera tjetrën 
fizikisht. 

Kjo do të thotë që dita dhe nata nuk e kapin njëra tjetrën, fizikisht. Kjo 
provon vargun për të cilin folëm pak para këtij të fundit, që tregon se 
Kurani e ka gabim përsëri. Nëse nuk ka kuptimin që ndodh fizikisht, 
atëherë Allahu duhet të ketë harruar diçka që quhet eklips! Ndoshta ai 
nuk e di që gjatë një eklipsi, dita dhe nata takohen në të njejtën kohë! 
Mos harroni që eklipsi përfshin që të katër emrat, ditën, natën, hënën 
dhe diellin. 

B. Nëse fjalët “ato lundrojnë” nuk kanë lidhje me mbërritjen fizike, kjo 
do të thotë që dielli dhe hëna nuk janë të krijuara fizikisht, dhe kjo 
do të ishte prapë gabim. 

 Në çdo rast, ka një gabim të madh aty. A e dinte Allahu fenomenin e 
eklipsit? Është shumë e qartë çfarë Allahu i Islamit (Muhamedi) është 
duke thënë. Ai është duke shpikur që dita dhe nata nuk e arrijnë dot 
njëra tjetrën. Por në rastin e eklipsit kjo nuk është e vërtetë. 

 Mbani mend, kur eklipsi ndodh, dita dhe nata pikërisht arrijnë njëra 
tjetrën. 

 Kjo është çfarë e nxiti Muhamedin që të thoshte tek Kuran 54:1 që dita 
e gjykimit është afër. Hëna ishte ndarë dhe ai ishte injorant mbi faktin 
që ky fenomen ishte një eklips. Ai mendonte që hëna ishte çarë dhe 
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bëri një profeci të rreme që dita e gjykimit kishte filluar, duke e menduar 
eklipsin si shenjë e kësaj. 

Duke thënë këtë, ne kemi provuar e disa gabime të tjera të Kuranit duke 
përfshirë edhe historinë e rreme të ndarjes së hënës. 

Në librin e Fateh Al-Barit, Faqe 105-106: 
 

“Profeti Muhamed përmend fjalën eklips 4000 herë në mos më shumë.” 

[ ] 
 

Sidoqoftë, Allahu përmendet në Kuran 2,690 herë, kështu që pa fijen e dyshimit, 
eklipsi është shumë i frikshëm për Muhamedin. Kaq i frikshëm saqë ai madje i 
urdhëroi muslimanët që të lirojnë skllevërit se ndoshta mund ta qetësojnë 
zemërimin e Allahut. 

Është e dokumentuar që Profeti i Allahut urdhëroi publikun që të lironin skllevërit 
gjatë një eklipsi diellor. (Sahih Buhari, Libri 18, Hadith 163) 

Përveç kësaj, Muhamedi kishte zakon të ofronte një lutje special gjatë eklipsit, 
sepse ai mendonte se ishte diçka që Perëndia po e bënte si një paralajmërim, siç 
e shohim tek Sahih Buhari, Libri 18, Hadith 158: 

I dërguari i Allahut tha, “Dielli dhe hëna janë dy mrekulli mes mrekullive të 
Allahut, dhe ato nuk eklipsohen për shkak të vdekjes së dikujt por Allahu i 
frikëson ndjekësit e tij me to. 

Përsëri tek Sahih Muslim, Libro 4, Hadith 1985 lexojmë: 

Ibn Abbas raporton që i dërguari i Allahut praktikonte lutjen e eklipsit. Ai 
resitonte Kuranin dhe ngrihej në këmbë, e pastaj përkulej. Pastaj ai prapë 
recitonte Kuran dhe ngrihej në këmbë e pastaj përkulej. Pastaj prapë 
recitonte Kuran nga ana tjetër, dhe përkulej. Pastaj profeti e bënte prapë, 
recitonte dhe përkulej dhe prapë recitonte dhe përkulej, dhe pastaj mbas 
kësaj ishte i rraskapitur, dhe prapë përkulej dhe ishte siç e shihni. 

Pse shkenca e Muhamedit e bënte atë që të lutej kur shikonte eklipsin? Është 
shumë e qartë që Muhamedi nuk kishte idenë se çfarë ishte eklipsi. Vras 
mendjen se pse muslimanët nuk bëjnë gjatë eklipsit siç bënte Muhamedi. Do të 
doja t’i shikoja muslimanët që të praktikonin këtë gjë sot. Tani ata e dinë që kjo 
gjë bazohej në injorancë, kështu që nuk e praktikojnë atë lloj lutjeje më! 

Muslimanët vazhdojnë më tej me pretendimet e tyre dhe padashur ndihmojnë 
gjithmonë e më shumë që njerëzve t’u hapen sytë për të parë gabimet e Kuranit, 
siç do ta shohim në pretendimin që vijon. 
 

----------------------------------------

Pretendim musliman 
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Relativiteti i kohës 

Sot, relativiteti i kohës është një fakt shkencërisht i provuar. Ky zbulim është bërë 
nga Ajnshtajni me teorinë e tij të relativitetit gjatë pjesës së parë të shekullit të 
20-të. Deri në atë kohë, kjo gjë nuk ishte e njohur që koha ishte relative, edhe as 
që mund të ndryshonte sipas rrethanave. E megjithatë, shkencëtari i mirënjohur 
Albert Ajnshtajn e provoi këtë fakt duke zbuluar teorinë e relativitetit. Ai tregoi që 
koha varet nga masa dhe shpejtësia. 

Megjithatë, Kurani e kishte përfshirë tashmë këtë infromacion mbi kohën si 
relative! Disa nga vargjet mbi këtë temë lexojnë: 
 

…Një ditë te Zoti yt është sa njëmijë vjet sipas llogarisë suaj. (Kuran 22:47) 

Ai drejton çdo çështje, prej qiellit deri në Tokë, pastaj ato kthehen tek Ai në 
ditën, gjatësia e së cilës është një mijë vjet sipas llogaritjes suaj. (Kuran 
32:5) 

 

Tek Ai ngjiten engjëjt dhe Shpirti, në një ditë që zgjat sa pesëdhjetë mijë 
vjet. (Kuran 70:4) 

Fakti që relativiteti i kohës përmendet kaq përcaktueshëm në Kuran, që ka filluar 
që të zbulohet në vitin 610, është akoma më shumë provë që ai është një libër 
hyjnor. 
 

-------------------------------------------------

Përgjigjja ime 

Në qoftë se kjo provon relativitetin e kohës, atëherë do të thotë që të krishterët e 
kanë patur të zbuluar shumë kohë para se islami të ekzistonte. Bazuar në këto 
fjalë të vetë muslimanëve, ai nuk mund të marrë merita për librin e tyre sa kohë 
që po i njejti informacion ekzistonte edhe në libra të tjerë shumë më të vjetër. Kjo 
provon qartësisht në fakt që Muhamedi ishte duke kopjuar prapë Biblën. 
Muslimanët pretendojnë që Kurani flet për relativitetin e kohës. A është kjo e 
vërtetë? Ja provat. 

Kuran 22:47 
 

 بالعذ اب و لن  یخلف  ا5 وعده  و إن  یوما عند  ربك  كألف سنة مما تعدو ن 

و یستعجلو نك  …Një ditë te Zoti yt është sa një mijë vjet sipas llogarisë suaj. 

Mbas këtij vargu muslimanët fillojnë të postojnë për ju shumë referime nga 
shkenca që tregojnë se si koha mund të ndryshohet, apo për relativitetin e saj në 
lidhje me vendin. Unë nuk jamë në asnjë mënyrë duke kundërshtuar atë që 
shkenca thotë mbi këtë temë, por duke treguar atë që muslimanët, në përpjekje 
që të provojnë se vargjet e tyre janë shkencorë, e vënë veten keqas në një kurth 
duke i bërë vargjet e tyre jo-metaforike. Le të shikojmë në ç’mënyrë. 
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Së pari, ja vargjet që Muhamedi ka vjedhur nga Bibla: 

2 Pjetrit 3:8 - Por, shumë të dashur, mos harroni këtë gjë: se për Zotin një 
ditë është si një mijë vjet, dhe një mijë vjet si një ditë. 

Psalmi 90:4 - Sepse një mijë vjet në sytë e tu janë si dita e djeshme që ka 
kaluar, ose sikur të gdhish një natë. 

Bibla është thjesht duke na thënë se koha nuk ka kurrfarë kuptimi për Perëndinë. 
Nuk do të thotë në të vërtetë që Perëndia mat kohën me ditë dhe ditët e tij janë 
të barabarta me ndonjë gjë specifike, sepse ai është Zoti ynë që është përtej 
kohës. Siç Bibla e thotë tek Gjoni 1:1-3: 

1Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perėndisë, dhe Fjala ishte 
Perëndi. 2Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 3Të gjitha gjërat u bënë me 
anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë. 

 

Fjalët “Në fillim”, janë të njejtat fjalë si te Zanafilla 1:1: 

Në fillim Perëndia krijoi qiejtë dhe tokën. 

“Fillimi” këtu përfaqëson fillimin e kohës për krijimin e Tij. Para asaj pike, nuk 
kishte kohë. Edhe shkenca bie dakord me këtë. Me lejoni që të qartësoj, që Zoti 
ynë është jashtë kornizave të kohës, dhe ai nuk është i kontrolluar prej saj. Fillimi 
i kohës ishte fillimi i krijimit, jo për Të. 

• Nëse një ditë për Allahun është e barabartë me 1000 vjet të kohës sonë, jo 
në kuptimin metaforik, kjo do të thotë që Allahu është brenda një sistemi 
kohor. 

• Meqenëse muslimanët po llogarisin kohën për Allahun, kjo do të thoshte që 
Allahu nuk ekzistonte para fillimit të kohë, sepse ai kontrollohet nga koha. 
Mbani mend që nuk jam unë që e nxorra këtë jashtë kontekstit metaforik, 
ishin vetë muslimanët. Ata nuk munden ta ndryshojnë pretendimin e tyre 
më. 

• Duke ndjekur vetë premisën e tyre që vargjet e tyre flasin për relativitetin e 
kohës, që bazohet në ndryshimin e vendit dhe ekzistencën fizike të 
objekteve, kjo do të thotë që Allahu ka ekzistuar fizikisht dhe ekziston në një 
vend, dhe koha është duke lëvizur shumë ngadalë atje për të! 

• Kjo do të thotë gjithashtu që Allahu është nën ligjet e fizikës. A siguron kjo 
një evidence që ai është një krijesë dhe jo krijues? 

• Kjo do të thotë gjithashtu që nëse ne e transferojmë Allahun në tokë ai do të 
plakej shumë më shpejt dhe do të kishte të njejtin sistem 24 orësh siç ne 
kemi. Ai atëherë do të ishte pjesë e eksperimentit dhe koha do të ishte e 
ndryshueshme edhe për të! 
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• Sa kohë që Allahu ka ditë normale, dhe nuk ka të bëjë fare me ditën tonë, 
kjo do të thotë që ai ka gjithashtu edhe muaj dhe vite. Ai nuk është jashtë 
kufizimeve të fillesave të kohës. 

• Bibla thotë tek Zanafilla 1:1: 
 

Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. 

• Ishte fillimi i kohës siç ne e njohim, kur Perëndia krijoi çdo gjë; por ai 
ekzistonte përpara atij fillimi. Në kontrast me këtë, ne e shohim Allahun që 
ndodhet brenda kufijve të kohës. Ai nuk mund të jetë krijuesi! Për më tepër 
nëse Allahu do ta kuptonte fizikën, pse muslimanët po përpiqen të na 
mashtrojnë duke thënë se fjalët “shtatë qiej” duan të thonë shtatë shtresa të 
atmosferës? 

• Në qoftë se shtatë qiejt janë shtatë shtresa të atmosferës, a thotë shkenca 
që koha ndryshon nëse ne shkojmë në atmosferë? Atëherë është e qartë, 
muslimanët kanë gënjyer kur thonë se shtatë qiejt janë në atmosferë! 

 

Tani do të ekspozoj më tej gënjeshtarët duke ua lexuar nga vetë fjalët e profetit 
të tyre se si funksionon koha për Allahun. 

Gabime të qarta në mësimet e Muhamedit 
 

Sa funde netësh ka mbi tokë? 
 

Kuran 11:114 Fale namazin në dy skajet e ditës dhe në të hyrë të natës.43 

Sahih Buhari, Libri i Lutjeve të Natës, Numri 1081, Treguar nga Ebu Hurejra (ose 
lexo Sahih Buhari, Libri 21, Hadith 246): 

[ ] 
 

Muhamedi tha, “Zoti ynë, i madhi, vjen çdo natë poshtë në qiellin më të ulët 
tek ne për të paktën periudhën e një të tretës së fundit të natës, duke thirrur, 
“a ka njeri pjesmarrës që të thërrasë për mua, në mënyrë që unë të mund t’i 
përgjigjem ndërmjetësimit të tij? A ka njeri në pjesmarrje që të më kërkojë, 
në mënyrë që unë të mund t’i jap atë për të cilën ai kërkon? A ka njeri që po 
përpiqet për faljen time, që unë të mund ta fal atë?” 

Ky hadith është vërtetuar si i saktë. Siç e tregoj në tekstin arabik më sipër, ai 
është një pohim shpallur i saktë sipas: 

• Al-Buhari 1/384, Nr.1094 (arabisht) 

• Musnad Ahamd 2/487, Nr.10318 (arabisht) 
 
 

43 Përkthimi i Prof. Hasan I Nahit, 11:114 - Fale namazin në mëngjes e mbrëmje 
dhe në një kohë të natës 
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• Sahih Muslim 1/521, Nr.758 (arabisht) 

• Ebu Daud 2/34, Nr.1315 (arabisht) 

•     Al-Tirm’zi 5/526, Nr.3498 (arabisht) 

•     Ibn Majah 1/435, Nr.1366 (arabisht) 

Përkthimi në anglisht i Sahih Al-Buharit, Libri 21, Hadith 246: 
 

1. Sa periudha prej “një të trete të natës” ka mbi tokë? Mund të pyesni këdo 
nga muslimanët dhe ai do të të tregojë që secili qytet në botë ka pesë kohët 
e veta të lutjes! 

 

2. Si do të vijë poshtë Allahu në pjesën e tretë të natës? 

3. Për ta bërë të qartë, le të themi se e treta pjesë e natës është ora 2.00 e 
mëngjesit. 

 

4. Sa ora 2.00 të natës ka rreth e përqark botës? Janë 24 breza orarë gjithsej. 

5. Pra Allahu duhet të zbresë poshtë 24 herë në ditë! 

6. Ku zbret Allahu? Në qiellin më të ulët. 

7. Kjo do të thoshte që Allahu nuk është larguar kurrë për të zbritur poshtë! Ai 
gjithmonë është poshtë për të vizituar në të tretë pjesë të natës. Ai duhet të 
qëndrojë poshtë përgjatë të gjithë 24-orëshit të ditës! 

8. E vetmja përgjigje për këtë histori është që toka, sipas Islamit, ka vetëm një 
fashë kohore dhe një periudhë që është një e treta e fundit e natës. 

9. Koha e Allahut nuk është më e ndryshme nga e jona, sepse mbani mend, 
muslimanët besojnë në “relativitetin e kohës” dhe Allahu është kaq afër nesh 
sepse ai vjen poshtë fizikisht. 

 

Mbasi thamë këtë, a hyn Allahu brenda krijimit të tij? Ne e dimë që Muslimanët 
pretendojnë që Perëndia nuk mund të jetë brenda krijesës së Tij. Ky pohim 
normalisht prezantohet për një arsye, që është të provojnë që Jezusi nuk mund 
të jetë Allahu (Perëndia). 

Sa kohë që Allahu nuk mund të jetë brenda krijimit të tij, atëherë Allahu a është 
duke lëvizur brenda dhe përmes shtatë qiejve të tij, siç pamë në hadithin e 
mësipërm? 

Përsëri, le të lexojmë Buharin, Libri i Lutjeve të Natës, Hadith 1081: 

Tregon Ebu Hurejra: Muhamedi tha, “Zoti ynë, i madhi, zbret poshtë çdo 
natë, në qiellin më të ulët tek ne afër periudhës së fundit të natës duke 
thirrur, ‘dikush është pjesmarrës për të më thirrur që unë të mund t’i 
përgjigjem ndërmjetësimit të tij? A ka ndonjë pjesmarrës që të më kërkojë që 
unë të mund t’ia plotësoj atë që ai po më kërkon? A është ndokush duke u 

 

218 



MASHTRIMI I ALLAHUT 

 

përpjekur për faljen prej meje që unë të mund ta fal? 

1. Allahu po lëviz mes dy vendesh; A dhe B. 

2. A është qielli i shtatë, më i larti. 

3. B është qielli më i ulët. 

4. Ai duhet të kalojë përmes shtatë qiejve e pastaj të ndalojë në qiellin më 
të ulët. 

5. Kjo do të thotë që pretendimi i muslimanëve mbi Perëndinë që nuk 
është brenda krijimit të tij është absolutisht i rremë. Si do të shkojë ai 
mes përmes shtatë qiejve nëse nuk është brenda tyre? 

 

Forma e Allahut 
 

Allahu është brenda pulpës së tij apo jashtë pulpës së tij! 

Kuran 68:42 – Ditën kur Allahu të zbulojë pulpën e Tij…44 

I kam pyetur muslimanët shumë here nëse Allahu ka një pulpë apo një këmbë. 
Ata përgjigjen, “Po ai ka, por këmba e tij nuk është si e jona.” 

1. Meqenëse Allahu ka një këmbë, një dorë, fytyrë dhe gishtërinj, këto 
janë attribute fizike. Jo një metaforë. 

2. Unë i pyes, “A është Allahu brenda trupit të tij?” Nëse përgjigjja është 
“po!” kjo do të thotë që Allahu është brenda krijimit të tij. Nëse përgjigjja 
është “jo!” Allahu atëherë nuk është brenda trupit të tij. Atëherë si mund 
ta quajmë atë trup i tij në qoftë se ai është jashtë tij? 

3. A do të thotë kjo që Allahu dhe trupi i tij janë të ndarë? Kjo do ta bënte 
Allahun dy persona, Allahu shpirti dhe Allahu trupi. Secili prej tyre është 
Allah! 

4. Nëse Allahu është një, dhe të dy (trupi dhe shpirti) janë një, pse atëherë 
nuk pranojnë dot muslimanët tre (Ati, Fryma e Shenjtë dhe Biri) në një? 

 

5. Është në rregull për ta që të pranojnë Allahun me një formë trupi të 
mirëfilltë, por ata nuk mund të pranojnë që Perëndia mund të jetë në 
njeriun Jezus Krisht. 

 

Trupi i Allahut dhe imazhi i tij si Një 
 
44 Përkthimi i Prof. Hasan Nahit, Kuran 68:42 - Ditën (e Kiametit), kur të 
zbulohen shumë ngjarje të frikshme. (Vini re: përkthimi krejt i ndryshëm) 
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Meqenëse Allahu nuk mund të jetë jashtë krijimit të tij, megjithëse e kam provuar 
tashmë që ky pohim ishte i rremë dhe që ai duhet të jetë të paktën brenda 
këmbës së tij, duarve, fytyrës dhe gishtave, dhe në këtë rast ne duhet të 
shumëfishojmë numrat e Allahut, unë do të bie dakord me ta për hir të diskutimit. 
Kjo do të thoshte: 

1. Trupi i Allahut nuk mund të krijohet nga Allahu sepse ai nuk mund të 
jetë jashtë krijimit të tij. 

2. Duhet të ekzistojë një krijues që e krijoi trupin e Allahut! 
 

3. Nëse trupi i Allahut nuk është i krijuar nga dikush, ndoshta Allahu është 
vetë Big Bangu! 

4. Sidoqoftë, pyetja shtrohet se pse ka nevojë Allahu të ketë një trup? 

5. Kur ai thotë, “Unë kam një këmbë”, pavarësisht nga çfarë pamje ka apo 
çfarë materiali është bërë, prapë është një këmbë! Meqë Allahu e ka 
përshkruar me anë të fjalës këmbë, atëherë është një këmbë. Mbani 
mend që Allahu është ai që i ka dhënë emrat gjërave mbi tokë sipas 
Kuran 2:31: 

 

 آد م  األسماء  كلھا ثم  عرضھم على المالئكة فقال  أ نبئوني بأسماء ھؤالء إن  كنتم
صاد قین  وعلم  

Allahu ia mësoi Ademit emrat e çdo gjëje, pastaj ua paraqiti engjëjve… 

6. Meqenëse këto emra u vendosën nga Allahu sipas mënyrës si gjithçka 
përdoret, kjo do të thotë që Allahu e quan gjymtyrën e trupit të tij një 
këmbë për mënyrën si ajo përdoret, jo pamjen. 

Pra, do të thotë që Allahu e quajti atë këmbë sepse përdoret si një këmbë! 
 

7. Atëherë më duhet të bëj pyetjen, nëse Krishti nuk mund të jetë Perëndi 
për shkak se ka një trup, ose këmbë ose duar, dhe i ka përdorur ato, 
atëherë pse është Allahu duke përdorur këmbën për të ecur me të? A 
nuk e kanë problem këtë muslimanët? 

Kur Allahu lëviz mes qiejve, a e merr me vete këmbën apo e le atje lart? 
Këmbën, fytyrën, duart dhe gishtat, këto janë vegla apo mjete. Ato 
ekzistojnë për një nevojë të caktuar. Ato janë fizike. Çfarëdo trupi fizik merr 
dhe pushton një hapësirë apo fushë të caktuar. Kjo do të thotë: 

 

1. Allahu ka një masë që do të thotë që ai mund të matet! 

2. Nëse ai ka një masë dhe mund të matet, do të thotë që ai është më i 
vogël sesa diçka më e madhe se ai, sepse di nuk mund të jesh i një 
përmase fizike pa qene i aftë që të futesh brenda diçkaje tjetër! 

3. Meqenëse Allahu nuk është dy, por një, megjithatë ai është trup dhe 
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shpirt; atëherë që të jetë kudo, ai duhet të jetë kudo me gjithë trupin e 
tij! Por kjo është e pamundur, sepse ai ka një masë, mund të matet dhe 
është kudo, ne duhet të jemi në gjendje që ta shohim atë, ta ndjejmë 
atë, dhe madje ta prekim atë. 

4. Në të njejtën kohë, nëse Allahu është kudo dhe nuk mund të jetë 
brenda krijimit të tij, kjo do të thotë që Kurani e ka gabim në lidhje me 
natyrën e Allahut. Sidoqoftë, ai që deklaron se po flet fjalët e Allahut si 
perëndi, është i rremë. 

 

Froni i Allahut është sa masa e Tokës dhe e Qiellit 

Libri i Fateh Al-Barit fe Shareh, Sahih Al-Buhari, Libri i Tauhidit, Kapitulli 112, 
Faqe 425: 
 

[ ] 

Ibn Masud (një mbledhës i shquar i Kuranit) ka thënë: Distanca mes qiellit 
më të ulët dhe qiellit më të lartë është 500 vjet, e njejta si distance mes 
secilit derisa arrihet në qiellin e shtatë. Trashësia e secilit qiell është 500 
vjet, si edhe mes qiellit të shtatë dhe fronit të Allahut është po 500 vjet. Për 
më tepër, mes fronit të Allahut dhe ujit janë 500 vjet, dhe asgjë nuk eshtë e 
fshehur nga ato që ti i bën Allahut. 

 

Sipas asaj që lexuam më sipër ne mund ta imagjinojmë skenën duke e 
përshkruar me këtë gragikë: 

Froni i Allahut që është rreth e përqark nesh. 

WATER – UJI 

The Earth – Toka 

7 Sky Space – 7 hapsirat qiellore 

500 x 7 = 3500 vite 

3500 years speed of Donkey? - 3500 vjet me Shpejtësinë e Gomarit? 

Or maybe Camel - Ose të Gamiles 

 

Meqenëse froni / karrigia e Allahut është rreth e përqark nesh, ne jemi brenda 
karriges së Allahut. 

Nëse karrigia duhet të jetë e rrumbullakët, kjo do të thotë që Allahu vetë është i 
rrumbullakët. Dhe meqë ne jemi në karrigen e Allahut, atëherë pra jemi duke 
ndarë karrigen e tij bashkë me të! Kjo me të vërtetë po bëhet punë e ngatërruar. 

Por ne e dime që Muhamedi ishte duke folur për një Tokë të rrafshtë. Ne kemi 
gjithashtu shumë kapituj në Kuran që e thonë këtë me fjalë të qarta, si tek Kuran 
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79:30, që lexon: Pastaj e shtriu rrafsh Tokën. Duke marrë këtë fakt në 
konsideratë, kjo është mënyra se si do të shfaqet imazhi: 

Karrigia e Allahut është Përmbi Tokën e Sheshtë. 

Image 

 
 
 
 
 

Shtatë qiejtë x 500 vjet distance secili = mbas 3500 vjetësh ne do të mund të 
dalim jashtë hapsirës, edhe pastaj ujit! 

Tani më duroni pak dhe do të bëjmë disa llogari për të parë se çfarë do të thotë e 
gjitha kjo. 

Në kohën e Muhamedit ata e masnin distancën me ditë duke përdorur gamilet 
(devetë). Nje gamile ka një shpejtësi maksimale prej 40 mph. 
 

Distanca mes fronit të Allahut dhe ujit është 500 vjet, prandaj: 

Koha = Distancë/Shpejtësi Kohë x Shpejtësi = Distancë 
 

 3500 vjet distance + 500 vjet deri përtej ujit = 4000 vite dhe pastaj mund ta 
takoni dot Allahun për vizitë. 

 Një gamile ka shpejtësi maksimale prej 40 mph x 24 orë = 960 milje në ditë. 
 

 Një calendar hënor musliman është 354 ditë x 960 milje në ditë = 339,840 
milje që mund të udhëtohen për një vit. 

 339,840 milje x 4000 vjet = 1,359,360,000 milje deri te Allahu. 

 Distanca mes diellit dhe tokës është rreth 92,935,710 milje. 

 1,359,360,000 milje deri te Allahu / 92,935,710 milje nga dielli në tokë = 15 

 Distanca mes Allahut dhe nesh pra është 15 herë më e madhe se disatanca 
e diellit nga ne. 

Tani le të marrim në shqyrtim distancën deri te galaktika më e afërt. Sipas Frank 
H. Shu tek Universi Fizik: Një Hyrje në Astronomi (Kalifornia: University Science 
Books, 1982, 291): 

“Vlera moderne e kësaj distance është 2 milion vite dritë larg, që e vendos atë 
shumë përtej kufijve të Rrugës së Qumështit,” Kjo do të thotë pra 2 milion vite 
dritë deri tek Galaktika Andromeda. 

 Shpejtësia e një vit dritë është e barabartë me 5,865,696,000,000 milje. 
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 Kjo do të thotë që nga toka deri te Andromeda është: 
2 vite drite x 5,865,696,000,000 milje. 

 Përsëri kjo provon që Islami është i rremë me provat që gjoja sjell nga 
shkenca 

A është 500 vite distance mes secilit qiell siç sapo lexuam, apo është 
shtatëdhjetë e një, ose shtatëdhjetë e dy, apo madje shtatëdhjetë e tre vjet? 

Sunan Ebu Daud, Libri 40, Hadith 4705 thotë: 

Pejgamberi i Allahut tha: “…A e dini ju distancën mes qiellit dhe tokës?” Ata 
iu përgjigjën, “Jo. Ne nuk e dime.” Pastaj ai tha: “Distanca mes tyre dhe 
tokës është shtatëdhjetë e një, ose shtatëdhjetë e dy, ose shtatëdhjetë e tre 
vjet. Qielli që është mbi të, është një distance e ngjashme duke u ngjitur në 
kohë, ai llogariti të shtatë qiejt. Mbi të shtatë qiejt lart tyre është një det, 
distanca mes majës së të cilit ështe sa ajo mes njërit qiell dhe tjetrit më të 
afërt. Mbi të, tetë dhi mali, distancat mes thundrave të të cilave dhe vitheve 
janë sa distanca mes një qielli dhe tjetrit, pastaj Allahu, i madhi, është mbi 
këto.” 

 

 Vini re që Muhamedi i ndryshon numrat dhe përdor “OSE”! 
 

 A i tha Allahu atij që janë OSE? Pra Allahu vetë është ca i pasigurt? 

 "Mbi shtatë qiejt, atje lart është një det.” 

Sahih Al-Buhari, Libri 60, hadith 236: 
 

Profeti, për më tepër, tha, “Për atë te Dora e të Cilit është shpirti im, distanca 
mes secilave dy dyer të parajsës është sa distanca mes Mekës dhe Busras 
(qytet në Sirinë e veriut).” 

Vini re që ky është një pohim qartësisht i rremë, sepse distanca mes Mekës dhe 
Busras është vetëm 1321 km. Si rezultat, ka vetëm një nga dy opsionet: 

• Rruga për te portat e qiellit është në vend të sheshtë 

• Nga ana tjetër, rruga për në portat e qiellit shkon përpjetë deri në qiellit 
tjetër sepse ashtu duket se tregohet nga Muhamedi i cili përdor shpesh 
fjalët “mbi” dhe pra drejtimi është duke shkuar për lart. 

• Pra si do të marrë 500 vjet siç thotë ai tek Al-Tirmidhi, Hadith 5735, ose 
shtatëdhjetë e tre vjet siç thotë tek Sunan Ebu Daud, Libri 40, Hadith 
4705? 

Koha = Distancë / Shpejtësi; Kohë x Shpejtësi = Distancë 

Distanca mes portave të qiellit është 821 milje. Prandaj: 
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 821 milje x 7 porta qiellore = 5,707 milje është totali i lartësisë 
 

 Distanca mes tokës dhe hënës është 238,854 milje (384,399 km) 
 

 238,854 milje / 5,707 milje = 41 
 

 Pra hëna është 41 herë më larg se sa Allahu! 

 Pra hëna është shumë më mbrapa Allahut. 

 Pra a mund të jemi ne me Allahun duke udhëtuar një distancë 
relativisht të shkurtër? 

 821 milje / 500 vjet = 1642 milje për vit shpejtësi udhëtimi për të 
mbuluar atë distance në një vit. 

 Me anë shpejtësi, muslimanët do të lëvizin rreth 136 metra në ditë! 

 Edhe përtaci tre-thundrak lëviz më shpejt se muslimanët! 

Mësuam pra distancën, dhe tani që kemi distancën ne mund të llogarisim dhe 
vendin. Tani vendi është një referim fizik dhe në atë vend fizik, Allahu është ulur 
mbi karrigen ose fronin e tij i cili gjithashtu është një objekt fizik. 
 

Kuran 2:255 thotë: 

Stoli Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën… 
 

A ka Allahu një Stol apo karrige fizike? Le ta pyesim Muhamedin! 

Sahih Al-Buhari, Libri 58, Hadith 227 thotë: 

…Atëherë Gabrieli më mori përpjetë Sudrat Al-Muntahas (pema e madhe në 
qiell, pema e Allahut). Dhe ja frutat e saj janë njëlloj si ato të poçeve të 
baltës së Haxhires (Hagarit, një vend jo shumë larg Mekës në Arabinë 
Saudite) dhe gjethet e saj duken të mëdha sa veshët e elefantëve. Xhebraili 
tha, “Kjo është Sudrat Al-Muntaha (Pema e Allahut), dhe aty ishin katër 
rrjedha lumenjsh, dy prej tyre ishin nëntokë dhe të padukshëm dhe dy 
lumenj ishin të dukshëm. Unë e pyeta Gabrielin, “Kush janë këta dy lumenj?” 
Ai tha, “Sa për dy lumenjtë e fshehur, ata janë lumenjtë e Parajsës, dhe dy 
lumenjtë e dukshëm janë Nili dhe Eufrati.” Mbas kësaj, Al-Bait Al-Ma’mor 
(Shtëpia e Allahut)... 

 

Sahih Al-Buhari, Libri 52, Hadith 48: 

...Profeti gjithashtu zbuloi, “Mbi të (Parajsën) është froni i Allahut, dhe prej tij 
rrejdhin lumejtë e Parajsës.” 

Fjala ‘mbi’ ka kuptimin një vend specific dhe është e kundërta e ‘nën’, Ky hadith 
jep vendndodhjen e saktë të Allahut. Kjo është diçka fizike dhe jo metaforike, 
sepse Kurani thotë në një varg tjetër që froni i Allahut do të jetë i mbartur nga 
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tetë engjëj (Caribou). 

Kuran 69:17 thotë: 

 على أرجائھا ویحمل عرش  ربك فوقھم  یو مئذ  ثمانیة
و الملك   

Dhe engjëjt do të jenë përqark anësoreve të fronit dhe tetë [caribou] atë ditë 
do të mbartin Fronin e Zotit tënd mbi ta. 

[ ] 

Interpretimi nga Tafsir Al-Tabari, V 23, Faqe 583, Hadith 26970 thotë: 

Treguar nga Al-Husain, ai tha, “Unë kam qenë informuar nga Ebu-Ma’az nga 
Aubid nga A;-Dahak që ai tha: ‘E thëna e tij e fuqishme {në atë ditë froni i 
Zotit tuaj do të mbartet nga tetë engjëj dhe Allahu mbi ta}, disa prej tyre 
thanë që janë tetë radhë engjëjsh, ata kanë pamjen prej caribou.” 

 

Interpretimi nga Tafsir A-Xhelalejn i Kuran 69:17 thotë: 

Përveç engjëjve do të jenë në anësoret e bordurave të tij, bordurat e qiejve, 
dhe mbi engjëjt për të cilët është folur, në atë ditë tetë që janë më të mirët e 
engjëjve të Allahut, do të mbartin fronin e Zotit tuaj Allahut, dhe Ai do të jetë 
mbi të. 

 

Për të provuar që froni i Allahut ekziston fizikisht, mund të lexojmë këtë: 
 

[ ] 

Tafsir Xhami A-Bayian nga Al-Tabari, V2, Faqe 24: 

Raportuar nga Muxhahidi mbi Zotin duke thënë, “Zoti ia dhëntë atij vendin e 
nderit e pozitës” tha ai, “Allahu do ta bëjë Profetin që të ulet me të mbi fronin 
e tij.” 

 

Sahih Al-Buhari, Libri 54, Hadith 414: 

“Në të njejtën kohë, ndërsa unë isha me Profetin, disa njerëz nga Bani 
Tamim u afruan. Pastaj ata thanë, “Ne duam të të pyesim se si ka qenë 
fillesa e këtij universi.” Profeti u tha atyre, “Ka qenë Allahu dhe asgjë tjetër 
përpara tij dhe Froni i Tij ishte mbi ujërat, dhe Ai pastaj krijoi qiejt dhe Tokën 
dhe shkroi çdo gjë që është në Libër…” 

 

Libri i Fateh Ul-Bari, shpjegimi i Buharit, Fillimi i Krijimit, faqe 334: 
 

[ ] 

Nuk ka patur asgjë përveç Allahut, as ujë apo fron apo asgjë tjetër dhe froni i 
tij ishte mbi ujin, që do të thotë se ai ka krijuar më parë ujin dhe pastaj fronin 
mbi ujërat. Kuptimi i kësaj është që ai ka krijuar ujin më përpara e pastaj 
krijoi fronin e pastaj penën! Dhe ai i tha pendës, shkruaj gjithçka që është 
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dhe ai krijoi qiellin dhe tokën! 

Bazuar në fjalët e Muhamedit dhe shpjegimin e Buharit, ne arrijmë në këtë 
përfundim: 
 

1. Froni i Allahut u krijua pra ai është një fron fizik. 

2. Meqenëse Allahu është mbi fronin që ekziston fizikisht, ai është fizik. 
Prandaj, ai është mbi dhe ka një trup, siç e kam treguar. 

3. Ulur apo në këmbë mbi të nuk ka rëndësi, por është shumë e qartë tani 
që ai përmbahet në fron. Kur Allahu është mbi të, çfarëdo përmase të 
ketë, është prapë karrige dhe ka përmasa të caktuara. Siç tregova 
tashmë, tetë engjëj do ta mbartin atë, që do të thotë që froni i perëndisë 
së islamit është më i madh se vetë Allahu. 

4. Përderisa Allahu është mbi fronin dhe jo nën fron, Ai nuk është kudo siç 
thonë muslimanët. 

5. Ai është mbi të. Jo në të djathë, apo të majtë, mbrapa apo përpara, por 
mbi fron. 

 

6. Atëherë më duhet të bëj pyetjen, pse ka nevojë Allahu për një fron fizik? 
Përgjigjja: 

7. Sepse edhe Ai është fizik gjithashtu. Përderisa Allahu është edhe një 
perëndi fizik, muslimanët nuk kanë asnjë argument e as arsyetim të 
drejtë për të refuzuar Perëndinë në personin e Jezus Krishtit. 

 

8. I gjithë Islamizmi nuk është veçse pohime të rreme bazuar në një 
perëndi të rremë, dhe akuza të rreme kundër krishterimit bëhen vetëm 
për të luftuar emrin e Tij, të vetmit Zot, Krishtit. 

9. Bazuar në hadithin që prezantova, ka disa pika që nuk mund të 
injorohen. Lexojeni përsëri ju lutem, nëse keni një kujtesë të shkurtër. 
Do të shikoni një seri fjalësh shumë interesante në shpjegimin e librit të 
Fateh Ul-Barit, Faqe 334: 

Ai ka krijuar ujin më përpara e pastaj krijoi fronin e pastaj penën! Dhe ai i tha 
pendës, shkruaj gjithçka që është dhe ai krijoi qiellin dhe tokën! 

Çfarë nxjerrim prej këtij shpjegimi? 

1. Së pari u krijua uji. 

2. A nuk duhet të kishte krijuar Allahu hapësirën perpara? Ku do të 
vendoseshin ujërat? 

3.     Meqenëse Allahu nuk kishte nevojë që të krijonte hapsirë për ujin, dhe 
gjëja e parë që ai krijoi ishte uji, duhet të ketë qenë tashmë aty hapsira 
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e krijuar nga dikush tjetër. E sigurt që jo Allahu. Hadithi e thotë qartë se 
çfarë ishte përpara, por ky nuk duhet të ishte krijuar i pari pa patur 
akoma një hapsirë apo diçka për ta përmbajtur atë. 

 

4. Kjo do të thoshte se duhet të ketë edhe në krijues tjetër që ka krijuar 
gjërat si hapsira, para se Allahu të krijonte ndonjë gjë. 

5. Meqenëse Allahu krijoi ujin përpara dhe pastaj karrigen e tij, apo fronin, 
që ishte çfarë u krijua më pas, atëherë më duhet të bëj pyetjen: Pse 
Allahu krijoi ujin përpara? Kishte gjë nevojë për të? 

 

6. Pse krijoi fronin? A i pëlqejnë fantazitë? A është i vetmuar? A ishte i 
lodhur? Apo ndoshta për të treguar pushtetin e tij? Por kujt? 

7. Nëse Allahu krijoi ujin përpara, kjo do të thotë që një nga historitë në 
Kuran del e gënjeshtërt, sepse Kuran 79:31 thotë: 

Dhe, nga ajo (toka) nxori ujërat dhe bëri kullotat. 
 

8. Vargu thotë kaq qartësisht që toka ishte pa ujë dhe pastaj Allahu krijoi 
ujin në të. 

9. Kjo provon që Muhamedi është një trillues historish dhe jo një profet, 
sepse ai i krijon përrallat që bien në kundërshtim me fjalët e Allahut. Në 
qoftë se Allahu ka folur ndonjëherë. 

 

Dhe kalojmë tek krijimi i penës! 
 

Fateh Ul-Bari fe Sharh, Sahih Al-Buhari, Faqe 334: 

Ai ka krijuar ujin më përpara e pastaj krijoi fronin e pastaj krijoi penën! Dhe 
ai i tha pendës, shkruaj gjithçka që është dhe ai krijoi qiellin dhe tokën! 

• Pse e krijoi Allahu penën? 

• Pse ka nevojë ai për një penë? 

• Pse ka nevojë ai të shkruajë ndonjë gjë? 

• A është kjo penë një krijesë e gjallë që ka një tru? Si mundet pena të 
shkruajë çdo gjë, kur ajo, pena, nuk ka dëgjuar asnjë fjalë akoma! Në çfarë 
mënyre Allahu dhe pena e kuptojnë njëri tjetrin? A e urdhëroi Allahu penën 
që të shkruajë arabisht? A bën gabime kjo pena? Nga ana tjetër, a është ajo 
perfekte njëlloj si Allahu? Apo a do ta bëjë Allahu korrigjimin? 

• Muhamedi është më i miri i krijesës së Allahut siç e përmendëm më parë tek 
libri i titulluar Al-Khasa’es Al-Kubra, Beirut, Liban, Autor Al-Seuti, V1, Fq. 66: 

Profeti tha: “Allahu krijoi krijesën e tij dhe zgjodhi prej tyre bij të Adamit dhe 
nga bijtë e Adamit, ai zgjodhi arabët, dhe nga Arabët ai zgjodhi fisin e 
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Mudarit, dhe nga Mudari, ai zgjodhi bijtë e Hashimit (klan) dhe nga Hashimi, 
më zgjodhi mua, më të mirin e më të përkryerin.” 

• Por Muhamedi është një mëkatar siç thuhet tek Kuran 48:2, “Le të t’i fali ty 
(Muhamed) Allahu mëkatet e mëparshme dhe të ardhshme, për ta plotësuar 
hirin e Vet ndaj teje dhe për të të udhëzuar në rrugën e drejtë.” 

• Kuran 40:55, “Andaj, bëhu i durueshëm ti (o Muhamed!), sepse, pa dyshim, 
premtimi i Allahut është i vërtetë. Lutju Zotit për faljen e gjynaheve të tua 
dhe lartësoje Zotin tënd me falënderim, në mbrëmje dhe mëngjes! 

• Përkthimi i Kuran 94: “1Vallë, a nuk ta zgjeruam ty (Muhamed) kraharorin 
2dhe ta hoqëm barren 3e cila ta rëndonte tepër kurrizin?” 

• Kuran 47:19, “Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut! Kërko falje 
për gjynahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret! Allahu e di se si silleni ju 
dhe ku shkoni.” 

• Nëse Muhamedi ishte më i miri i krijimit të Allahut, dhe ai bënte mëkate, që 
do të thotë se ai ishte në gabim, atëherë po kjo penë që nuk gabon gurrë? 
Kjo do ta bënte penën e Allahut të ishte më e mirë se ai vetë. Nëse 
muslimanët pranojnë se pena nuk ishte më e mirë se Muhamedi dhe pena e 
Allahut edhe gabon, kjo do të thotë se dorëshkrimet e Allahut kanë gabime 
sepse janë shkruar nga një penë që nuk është e përsosur. 

• A nuk e vuri re Muhamedi që ai harroi që Allahu e krijoi penën dhe pastaj e 
urdhëroi të shkruajë? Pyetja ime është të shkruajë ku? 

• Nëse nuk ishte krijuar akoma asgjë përveç ujit dhe një karrige, mbi çfarë i ka 
shkruar pena urdhërimet e Allahut? 

• Ne si njerëz shkruajmë për dy arsye: 
 

A. Për të transferuar njohuri dhe ide tek të tjerët dhe brezat e ardhshëm. 

B. Për të ruajtur informacionin që të mos humbasë për shkak të humbjes 
së kujtesës. 

• A mendoi Allahu se do të vdiste dhe kështu donte që t’i shkruante urdhërat e 
tij? 

• Gjithashtu, meqë askush nuk e sheh dot librin që ka shkruar Allahu, a ishte 
Allahu i vetmi lexues? 

• Në atë rast, unë pyes se pse Allahu ia lexon vetes urdhërat e tij? 

• Duhet të jetë që ka problem memorjen dhe ka frikë nga skleroza dhe humbja 
e kujtesës. 
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• Muslimanët thonë se Allahu e mbrojti librin nga korruptimi, gjë që është 
arsyeja se pse i shkroi fjalët dhe urdhërat e tij. 

• A do të thotë kjo se libri i Isas (Jezusit) është ruajtur? 

• Pse nuk na e dërgon ne ai një kopje? 

• Kjo do të thotë se ungjilli asnjëherë nuk është korruptuar, sepse është atje 
lart me Allahun prandaj Muhamedi ka gënjyer. 

• Pse nuk i kërkoi Muhamedi perëndisë së tij një kopje ekstra të librit të 
Krishtit? 

• Ndoshta edhe kopja e Allahut është e korruptuar? 

• Meqë Allahu e shkroi gjithçka që para se të krijohej universi, a do të thoshte 
kjo që ai shkroi fatin e tij për ne këtu në tokë? 

------------------------------------------------------

Pretendim musliman 

E VËRTETA MBI FATIN 

Kuran 76:30 

Por ju nuk mund të dëshironi, përveçse me vullnetin e Allahut! Ai është 
vërtet i Gjithëdijshëm e i Urtë. 

 

Si rezultat i eksperimenteve që bëri në vitin 1973, Profesor Benjamin Libet, 
neuropsikolog në Universitetin e Kalifornisë, ka zbuluar që të gjitha vendimet dhe 
zgjedhjet tona janë dhënë që më përpara dhe ndërgjegjja jonë vetëm sa futet në 
lojë një gjysmë sekonde para se gjithçka të jetë përcaktuar. Kjo është 
interpretuar nga neuropsikologët e tjerë me kuptimin që ne aktualisht jetojmë në 
të shkuarën dhe që koshienca jonë është si një monitor që na tregon gjithçka 
gjysmë sekondi më vonë. 

Prandaj, asnjë nga përjetimet që ne perceptojmë nuk janë në kohë reale, por 
janë të vonuara gjysmë sekondi nga vetë ngjarjet. Libet ka kryer kërkimin e tij 
duke përdorur faktin që operacione të trurit mund të kryhen pa përdorimin e 
narkozës, me fjalë të tjera ndërkohë që pacienti është plotësisht zgjuar. Libet i 
stimulonte trurin e pacientit të tij me korrente të vogla elektrike, dhe kur ata 
përjetonin një perceptim që dora e tyre ishte prekur, pacienti tregonte se kishin 
ndjerë “prekjen” pothuaj gjysmë sekonde përpara. Si rezultat i matjeve të tij, Libet 
arriti në përfundimin si më poshtë: Të gjitha perceptimet normalisht i 
transmetohen trurit. Ndërsa këto vlerësohen në mënyrë të pavetëdijshme dhe 
interpretohen, egoja është e pavetëdijshme për çdo gjë. Informacioni shfaqet 
përpara mendjeve tona, me fjalë të tjera që ne mund të jemi të vetëdijshëm për 
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të, transmetohet në korteks që është qendra e vetëdijes, pas njëfarë vonese. 
 

Konkluzioni nga kjo mund të përmblidhet kështu: Vendimi për të lëvizur një 
muskul merret para se ai vendim të arrijë vetëdijen. Ka gjithmonë një vonesë 
mes një procesi neurologjik apo perceptual dhe bërjes të vetëdijshëm nga ana 
jonë për atë mendim, ndjesi, perceptim apo lëvizje që ai përfaqëson. Për ta 
shprehur me fjalë më të thjeshta, ne mund të jemi të vetëdijshëm për vendimin 
vetëm mbasi ai vendim është marrë tashmë. Në eksperimentet e Profesor Libetit, 
kjo vonesë ndryshon mes 350 dhe 500 milisekonda, megjithëse përfundimi që 
nxirret nuk është në asnjë mënyrë i varur nga ato shifra. Sepse sipas Libetit, 
çdarëdo të jetë gjatësia e asaj vonese - kjo nuk sjell asnjë ndryshim nëse është e 
vogël apo e madhe nëse zgjat një orë apo një mikrosekondë – jeta jonë 
materiale është gjithmonë në të shkuarën. Kjo tregon se çdo mendim, emocion, 
perceptim apo lëvizje, ndodh gjithmonë para se të arrijë ndërgjegjen tonë dhe kjo 
provon se e ardhmja jonë është krejtësisht jashtë kontrollit tonë. 

Në eksperimente të tjera, Profesor Libet e lë zgjedhjen për kur pacienti do të 
lëvizte gishtat e tij në vullnetin e tij. Truri i pacientëve monitorohej në momentin 
që lëviznin gishtat e tij, dhe u vu re që qelizat përkatëse të trurit futeshin në 
veprim përpara se pacienti realisht të arinte të merrte vendimin. Për ta shprehur 
në një mënyrë tjetër, komanda “bëj!” arrin individin, dhe truri bëhet gati për ta 
performuar veprimin, individi bëhet i vetëdijshëm vetëm një gjysme sekonde më 
vonë. Ai apo ajo nuk merr një vendim për të vepruar e pastaj performon 
veprimin, por në fakt performon veprimin e paracaktuar për të. E megjithatë truri 
bën rregullimet duke hequr çdo dallim që individi aktualisht është duke jetuar në 
të kaluarën. Për këtë arsye, në lëvizjen së cilës ne i referohemi si “tani,” jemi 
faktikisht duke jetuar diçka që është përcaktuar në të shkuarën. Siç kemi 
diskutuar tashmë, këto studime manifesojnë faktin që gjithçka ndodh me vullnetin 
e Allahut, siç është zbuluar tek Surja El-Insan, 76:10. 

Përgjigjja ime 
 

Ne duhet të bëjmë një pikë të qartë, që si të krishterë ne jetojmë dhe do të 
gjykohemi sipas zgjedhjeve tona të lira. Por, ashtu si gjithçka rreth e qark nesh, 
ne jemi nën ligjin e natyrës ose ligjeve universale të bëra nga Perëndia. 

Sidoqoftë, a mund të qëndrojmë të gjallë përjetësisht ne vetëm me anë të 
vullnetit tone të lirë? Përgjigjja është jo, është vullneti i Perëndisë. Atëherë ajo 
për çfarë do të flasim nuk janë ligjet universal të tilla si vdekja dhe plakja, por 
veprimet tona që bëjmë gjatë jetës sonë sit ë qenurit i mirë apo i keq, të bindur 
ndaj ligjit apo të pabindur, besnikë ndaj të tjerëve apo të pabesë. 

Jam i gëzuar që Harun Jahja e ka shtruar këtë pretendim, sepse tani muslimanët 
nuk mund të thonë më se nuk besojnë që muslimanët janë skllevër të fatit. Para 
se të flas në lidhje me fatin në islamizëm, le të shikojmë se me çfarë ka të bëjë 
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ky studim. Para se t’i drejtohemi asaj çështjeje,ne duhet ta dimë se determinizmi 
është një familje apo grup teorish, jo një fakt shkencor. Sipas Fjalorit Webster ajo 
është “doktrina sipas së cilës të gjitha ngjarjet, përfshi edhe zgjedhjet dhe 
vendimet njerëzore, kanë shkaqe të mjaftueshme.” Edhe kjo teori nuk ka të bëjë 
fare me pohimin e Harun Jahjas. 

Nëse lexojmë studimin e Dr. Benjamin Libetit, do të vëmë re se si Muslimanët 
citojnë prej tij sipas mënyrës së tyre. Studimi flet për një studim apo hipotezë dhe 
jo për një fakt, në të cilin mendja është hapa përpara trurit. Një mënyrë tjetër për 
ta thënë këtë është që ka dy sisteme operative, mendja e vetëdijshme (jofizike) 
dhe truri. 

Përveç kësaj, ka gjëra që ju mund ti bëni që të ndodhin si një eksperiment, por 
që nuk do të thotë se kjo është mënyra se si ato ndodhin normalisht. 

Unë citoj nga Z. Harun Jahja, “Libet i stimulonte trurin e pacientit të tij me 
korrente të vogla elektrike, dhe kur ata përjetonin një perceptim që dora e tyre 
ishte prekur, pacienti tregonte se kishin ndjerë “prekjen” pothuaj gjysmë sekonde 
përpara.” 

Prandaj, kjo ka të bëjë me reaksionin, pra kundërveprimin dhe jo veprimin. Nuk 
ka të bëjë fare me fatin. Kur ata mundohen që të na mashtrojnë me vonesën prej 
gjysmë sekonde, nuk ka të bëjë me një lëvizje të rëndësishme nga ana jonë. Në 
fakt, nuk ka të bëjë me lëvizjen fare, ka të bëjë me ndjesinë, ka të bëjë me gjëra 
që ndodhin brenda sistemit tonë. Për shembull lëkura mund të reagojë përpara 
se sa sinjali i ngacmimit të arrijë në lëkurë, jo që dora jonë do të lëvizë ose edhe 
të godasë, apo diçka e tillë! 

Ju mund të lexoni më shumë mbi këtë duke vizituar linkun që flet për studimin e 
Dr. Libetit: www.learningmethods.com 
 

Gjithashtu mund të lexoni këtë artikull: “Vullneti i lirë nuk është një iluzion”, Dr. 
Raymond Tallis, Shtator 13, 2007, http://www.spiked-online.com 

Ju mund të kërkoni edhe vetë online mbi këtë temë nëse ju pëlqen filozofia dhe 
filozofët. Ja një emër që mund të kërkoni dhe lexoni disa prej studimeve të tij: 
Ted Honderich (lindur 30 Janar, 1933) që është një filozof britanik i lindur në 
Kanada, Grote Professor Emeritus, University of Bath. Po citoj pak nga fjalët e tij: 

Parimi i vullnetit të lirë ka implikime fetare, etike, dhe shkencore. Për 
shembull, në një sferë fetare, vullneti i lirë nënkupton një hyjni e 
gjithëpushtetshme nuk e imponon pushtetin e vet.” 

Por gjithësesi, le të hamendësojmë se filozofi më i madh në botë të ketë thënë 
që ti nuk ke një vullnet të lirë. Dhe ai e bazon këtë në lëvizjen e një gishti! Unë 
mund të provoj që ai e ka gabim në vetëm pak momente. Pikërisht tani, unë kam 
një ide që të shkoj e të blej një biletë për të fluturuar për në Londër dhe e 
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rezervoj vendin në aereoplan për mbas një viti! Unë nuk kam udhëtuar akoma. 
Çfarë do të bëjë ajo gjysmë sekonda e Dr. Benjamin Libetit? 
 

Unë mund të marr një telefonatë nga dikush, si një familjar imi, që më thotë se ai 
është i sëmurë një sekondë para se të ngjitem në aeroplan. Unë atëherë do të 
marr një vendim nëse të ngjitem në bord apo të anulloj udhëtimin tim! Atëherë i 
gjithë ky determinizëm nuk ekziston. Duket një shaka pa kuptim. 

Ti nuk ngrihesh në mëngjes dhe bën atë që je destinuar të bësh. Al-Qaida e 
trainuar për rreth gjashtë vite për të bërë atë mizori që bënë në 11 shtator, nuk 
ishte një vendim i gjysmë sekonde përpara se të bëhej. Ata duhet të bënin plane 
të gjera, të merrnin viza, të bënin shkollën e pilotimit, të blini biletat, të ngjiteshin 
në avion dhe pastaj të ndërmerrnin atë aksion. 

Fati do ta lejonte një person që të justifikonte çdo veprim duke thënë nuk isha 
unë, ishte fati nga Allahu. Çfarë kuptimi ka që Allahu të dërgojë urdhërime e ligje 
nëse është e paracaktuar që unë nuk do t’u bindem atyre? Nëse ata me të 
vërtetë besojnë në fatin, të cilin muslimanët e pranojnë si një fakt, atëherë pse 
ata e ndëshkojnë një person që nuk lutet, ose që largohet nga islamizmi? A 
është kjo jashtë kontrollit të tyre? Mbani mend Z. Harun kur thotë, dhe po citoj: 

“Kjo tregon se çdo mendim, emocion, perceptim apo lëvizje, ndodh 
gjithmonë para se të arrijë ndërgjegjjen tonë dhe kjo provon se e ardhmja 
jonë është krejtësisht jashtë kontrollit tonë.” 

• Vini re që kjo nuk është çfarë Dr. Libet tha, ky është një zbulim i vetë Z. 
Harun! 

• Atëherë pse duhet të shpërblehet një musliman kur nuk është madje as 
zgjedhja e tij? 

• Pse të dua unë të convertohem në islam nëse është ALlahu që do të 
më konvertojë gjithësesi? Është zgjedhja e tij dhe jo e imja? 

• Pse duhet të dërgohet një i krishterë në ferr, sipas mësimeve islamike, 
sepse është vullneti i Allahut? 

• Nëse gjithçka është e bazuar në fatin, pse duhet të lutet një musliman? 
Përgjigjet janë tashmë vendime të paracaktuara. 

Këtë unë e quaj padrejtësinë dhe çmendurinë e fesë islamike. Sipas këtij besimi 
në fatin, Allahu është pas gjithë krimeve në bote, përfshi përdhunimet, vjedhjet, 
urrejtja, vrasjet dhe abuzimet me fëmijët. Atëherë si mundet të thonë që Allahu 
është i mirë! Kjo gjë e bën atë një maniak kontrolli! Kjo është si të thuash që 
Allahu është duke luajtur një lojë shahu duke na përdorur ne si viktima gurë të 
shahut. Ç’perëndi i shëmtuar dhe egoist është ky! 
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Fati në Islam 
 

Allahu vendos se kush bëhet musliman dhe kush jo 
 

Kurani e bën të qartë që Allahu i ka bërë të pabesët si jobesimtarë ose që ai i 
shkakton njerëzit që të bëhen jobesimtarë. 

Sahih Buhari, Libri 55, Hadith 549: 
 

[ ] 

I dërguari i Allahut tha: “Për sa i përket çështjes së krijimit të secilit prej jush, 
ju jeni vendosur në mitrën e nënës suaj (si një spermë) për dyzet ditët e 
para dhe mbas kësaj ai bëhet si një mpiksje, dhe pastaj ju do të jeni një 
mpiksje për dyzet ditën pasuese, dhe pas asaj do të transformoheni në 
një cope mishi për një tjetër dyzet ditësh. Pastaj Allahu dërgon një engjëll, 
dhe ai do të urdhërohet me katër fjalë, për të shkruar, katër fate, ai shkruan 
bëmat e bebes, kohën e vdekjes së tij, mjetet e tij të jetesës dhe nëse do të 
jetë i mjerë (i pafe) ose i bekuar në një kuptim fetar. Pas kësaj, do të do t’i 
fryhet shpirti në trupin e tij. Kështu, një njeri do të bëjë veprat e njerëzve të 
xhenetit dhe vetëm një distance prej një krahu mes tij dhe parajsës 
(xhenetit), pastaj çfarë është shkruar nga engjëlli mbisundon, dhe kështu ai 
fillon e bën ato vepra të njërëzve të xhehnemit dhe hyn në zjarrin e ferrit 
(xhehnemit). Njëlloj, një person mund të bëjë veprat e dhe punët e ferrit dhe 
si rrjedhim veprat që janë shkruar për të nga engjëjt do të jenë në komandë 
për t’u tejkaluar, kështu ai do të ndryshojë për të bërë veprat e njërzve të 
parajsës dhe kështu do të hyjë në parajsë. 

 

 Unë mendoj se ku është një shpjegim i qartë i bërë nga vetë Muhamedi, 
që tredon se ajo që është shkruar për ty do të bëhet efektive mbi atë që 
ti bën gjatë gjithë jetës. Nuk ka rëndësi se sa i keq apo sa i mbarë ke 
qenë si peson, në fund është ajo që është shkruar që do të jetë dizenjo 
përfundimtare dhe jo punët e tua të mira apo të këqija. Kjo është një 
nga çmenduritë e këtij besimi. A do t’i besoje ti Allahut tani mbasi lexon 
këtë? Ku është drejtësia? 

 

 Çfarë dobie ka të lutesh, të japësh për bamirësi apo të bësh të mira, kur 
urdhëri i Allahut është që të vriten të krishterët, hindutë, budistët dhe 
hebrejtë? Në fund nuk është çfarë ti bën, është çfarë i pëlqen Allahut të 
bëjë. 

Kuran 6:148 thotë: 
 

 سیقول الذ ین  أشركوا لو  شاء ا5 ما أشر كنا وال آباؤ نا وال حر منا من  شيء كذلك  كذ ب 
 من  قبلھم حتى ذ ا قو ا  بأسنا قل ھل عند كم  من  علم فتخر جوه لنا إن  تبتعون  إال الظ ن 
ا لذین   
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و إن  أ نتم  إال تخر صون   

Idhujtarët do të thonë: “Sikur të donte Allahu, nuk do të adhuronim tjetër veç 
Tij as ne, as baballarët tanë dhe ne nuk do të kishim bërë të ndaluar asgjë”. 
Kështu mohonin edhe ata para tyre, derisa shijuan ashpërsinë tonë. Thuaju: 
“A keni ndonjë njohuri që të na e sillni? Ju mbështeteni vetëm në hamendje 
dhe jeni vetëm gënjeshtarë”. 

Kështu pra sipas këtij vargu, njerëzit që besonin në shumë perëndi – politeistët – 
po thoshnin që ishte Allahu që i bënte ata dhe etërit e tyre politeistë, dhe ata u 
akuzuan për gënjeshtarë. Por vargu i mëposhtëm tek Kuran 6:107 thotë pikërisht 
të kundërtën: 
 

ولو  شاء ا5 ما أشر كوا وما جعلناك علیھم  حفیظا وما أنت علیھم  بو كیل  

Sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idhujtarë. Ne nuk të kemi bërë ty 
rojtar të tyre e as që je përgjegjës për ta. 

 

Jam i sigurt që për ju është disi shokuese. Si mund të jetë kjo nga Zoti? Në 
Kuran 4:82, Allahu vetë tha që nëse libri nuk do të ishte prej tij, do të gjendeshin 
në të shumë kontradikta. Kontradiktat vazhdojnë më tej në të njejtin kapitull. 
 

Kuran 6:111 thotë: 
 

 أننا نز لنا إ لیھم  المالئكة و كلمھم الموتى وحشر نا علیھم  كل شيء قبال ما كانوا  لیؤمنوا
إ ال أن  یشاء  ا5 ولكن  أ كثرھ م  یجھلو ن  ولو   

Edhe sikur t’u dërgonim atyre engjëjt, t’i bënim të vdekurit t’u flisnin atyre 
dhe t’i tubonin të gjitha gjërat para tyre, ata përsëri nuk do të besonin, nëse 
Allahu nuk do të donte; por shumica e tyre janë të paditur. 

Kuran 6:125 thotë: 
 

 یر د  ا5 أن  یھد یھ یشر ح صدره لإلسالم ومن یرد  أ ن  یضلھ یجعل صدره ضیقا حرجا
كأنما یصعد في السماء  كذ لك  یجعل ا5 الر جس على الذ ین  ال یؤ منو ن فمن   

Allahu ia hap zemrën për (të pranuar) Islamin atij që dëshiron ta udhëzojë, 
ndërsa atij që dëshiron ta lërë në humbje, ia shtrëngon kraharorin si të jetë 
duke u ngjitur në qiell. Kështu, Allahu, i bën të papastër ata që nuk besojnë. 

Kuran 4:88 thotë: 

Çfarë doni nga hipokritët? Allahu i ka dënuar ata për shkak të veprave të 
duarve të tyre! A mos vallë, dëshironi t’i ktheni në rrugë të drejtë ata që 
Allahu i ka lënë në humbje? Për atë që Allahu e lë në humbje, ti nuk mund të 
gjesh rrugë të drejtë. 

Shikoni këtë: “Allahu i ka dënuar ata për shkak të veprave të duarve të tyre! A 
mos vallë, dëshironi t’i ktheni në rrugë të drejtë ata që Allahu i ka lënë në 
humbje?” Si mundet Allahu të thotë që ai i ka dënuar hipokritët oër veprat e tyre 
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kur ai pranon që ishte ai vetë që i ka lënë në humbje? Vini re se Allahu bie në 
kundërshtim më atë që thotë vetë sa hap e mbyll sytë. 

Për më tepër, Allahu zemërohet me Muhamedin sepse po përpiqet që të 
udhëzojë hipokritët. Po cili është roli i Muhamedit? Allahu nuk e lejon atë që të 
udhëzojë ata të devijuarit, që do të thotë se Muhamedi nuk ka punë të jetë 
profet. Ai nuk ka autoritet nga Allahu për të thirrur prapë në tufë ata që janë bërë 
jobesimtarë. Allahu e bën të qartë që Muhamedi nuk gjen dot një mënyrë për t’i 
shpëtuar ata, sepse ka qenë Allahu vetë që i ka mohuar ata. 

Një pyetje akoma më e rëndësishme është, pse refuzoi Allahu që t’i jepte 
Muhamedit autoritetin për të udhëzuar njerëzit në të vërtetën? Kjo sepse është 
kundër planit të Allahut, dhe ne e dimë këtë sepse ai zemërohet me Muhamedin 
kur ai përpiqet që të përmbysë refuzimin që ai u ka berë hipokritëve. 

Ideja që Islami, Kurani, dhe Muhamedi janë dërguar te njerëzit për t’i udhëzuar 
ata drejt shpëtimit është e rreme dhe e pakuptimtë. Kur Allahu ka marrë një 
vendim që ti nuk je i denjë të jesh musliman, shansi yt për t’u bërë i tillë është 
zero. 

Në vargjet që vijnë më pas, do t’ju tregoj se si ky libër është berë nga një njeri i 
paekuilibruar dhe i marrë. Ai nuk dëgjon as fjalët që nxjerr vetë nga goja. 

Kuran 81:28-29 thotë: 
 

28 për secilin nga ju që dëshiron të ndjekë rrugën e drejtë (të jetë musliman). 
29 Por ju nuk mund të dëshironi, po qe se nuk është vullneti i Allahut, Zotit të 
të dy botëve (njerëzve dhe xhindeve)! 

Prandaj, ky varg po thotë që varet nga ti që të jesh musliman ose jo. Kjo është 
gjë e mirë, dhe e mençur, por në vargun tjetër, pikërisht mbas këtij, Allahu thotë 
të kundërtën! 

Ky perëndi ka dale nga mendtë! A varet nga ne tashti apo nga ai? Nëse varet 
prej tij, pse e tha ashtu në vargun përpara këtij që varet nga ne? Me fjalë të tjera, 
Allahu po thotë që varet prej Allahut, mor idiot. Kush të pyet ty se si e don ti 
muhabetin të vijë! 
 

Kush e bëri Satanin armik? Allahu vetë! 

Në leximin që vjen më pas, do të vini re që edhe Satani është viktimë e fatit të 
Allahut. Kuran 43:36 thuhet: 
 

Atij shikimi i të cilit është zbehur nga të kujtuarit e të Gjithëmëshirshmit, Ne 
do t’ia caktojmë një djall, që do t’i bëhet shok i pandashëm. 

Allahu është duke bërë një kërcënim të mirëfilltë, që në qoftë se nuk i lutesh atij 
dhe ta adhurosh atë, ai do të të caktojë një shejtan për ty. Por, a e vutë re 
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saktësisht se çfarë do të thotë kjo? Ajo do të thotë që para asaj pike (para se 
Allahu ta dërgonte ty shejtanin), ti nuk ke pasur ndonjë shejtan në jetën tënde! 
Kjo do të thotë që ti je burrë i mirë. Nëse e ke një djall në jetën tënde tashmë, 
pse do të ta dërgonte ai një? Nëse ti je tashmë në gabim dhe nuk e adhuron 
Allahun, atëherë çfarë më tepër mund të bëjë Satani? Si rezultat, Satani do të 
jetë kundër teje. Kjo do të thotë që ai do të përpiqet që të të ndryshojë ty nga 
largimi prej Allahut, që të kthehesh tek Allahu. Ai do të të bëjë që të bëhesh më 
keq për përfitim të kujt? Njerëzimit, ndoshta! Faktikisht, kjo do të thotë që Allahu 
po thotë, “Shejtani im është ambasadori im, dhe vegla ime më e mirë për të të 
sjellë prapë te unë.” A nuk do të thoshte kjo që Allahu është Shejtani vetë, dhe 
ndoshta mbreti i djajve? 

Kuran 6:112 thotë: 
 

 جعلنا لكل نبي عد و ا شیاط ین  اإلنس  وا لجن  یوحي بعضھم إلى بعض  زخر ف القول
غرو را و لو  شاء  ر بك ما فعلو ه فذرھ م  وما یفتر ون وكذلك  

سورةاألنعام )  , El-Enam, 112) 
 

Kështu, çdo profeti Ne i kemi caktuar armiq djajtë e njerëzve dhe të 
xhindeve, të cilët e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë boshe të zbukuruara për 
mashtrim. Por, sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin kështu, prandaj lëri 
ata dhe trillimet e tyre. 

Çfarë kuptojmë nga ky varg: 

• Ka dy lloje shejtanësh ose djajsh: të njerëzve dhe të xhindeve. (Vini re: 
muslimanët besojnë në shumë shejtanë, nuk ka vetëm një) 

• Është Allahu që i bën ata armiq të profetëve. 

• Kjo do të thotë që djajtë e krijuar nuk janë të këqinjtë. Djajtë thjesht po 
bëjnë detyrën që Allahu vetë i ka dërguar që të bëjnë. Kjo i bën ata të 
bindur ndaj Allahut, dhe shërbëtorë të mirë të tij. 

• Gjithashtu, nëse do të varej prej tyre, ata mund të kishin zgjedhur të 
mos ishin armiq të profetëve. 

• Këta djaj kanë një detyrë – që të thonë gjëra për të mashtruar duke 
dhënë fjalë zukhrufi (fjalë të arta të zbukuruara). 

Nëse Allahu i ka zgjedhur me kujdes profetët e tij të dashur, pse ai me qëllim i ve 
ata në shënjestër me anë të influencave të liga? 
 

Allahu i mbron profetët 
 

Vargjet e mëposhtme i bëjnë qëllimet e Allahut me profetët akoma më të 
paqarta: 
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Kuran 15:42 thotë: 

Në të vërtetë, ti nuk do të kesh pushtet mbi robërit (shërbëtorët) e Mi, 
përveçse mbi të humburit, që të ndjekin ty. 

 

Kuran 16:98-100 

98 Kur dëshiron të lexosh Kuranin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të 
mallkuar, 
99 sepse, në të vërtetë, djalli nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që besojnë dhe 
mbështeten tek Zoti i tyre. 
100 Pushteti i djallit është vetëm mbi ata, që i binden atij dhe adhurojnë zotër 
të tjerë veç Allahut. 

Ne do të shohim që Allahu dhe fjalët e profetit të tij Muhamed i bëjnë gjërat tepër 
qesharake. Lexoni këtë hadith me mua nga Sahih Buhari, Libri 60, Hadith 260. 
Shikoni gjithashtu Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6411: 

Treguar nga Abu Hurejra: I dërguari i Allahut tha: “Adami dhe Moisiu u 
takuan së bashku. Si rezultat Moisiu i tha Adamit. ‘Ti je personi që u bëre 
shkak që njerëzit të jetojnë me mjerimin e përzënies jashtë parajsës.’ Mbas 
kësaj Adami iu përgjigj Moisiut, ‘Ti je ai që Allahu e zgjodhi për mesazhin e 
tij, dhe që Ai e favorizoi për veten e vet dhe mbi të dhe përtej të cilit ai zbuloi 
edhe Toran.’ Moisiu iu përgjigj, ‘Po!’ Mbas kësaj Adami tha, ‘A e pe këtë të 
shkruar në fatin tim përpara se unë të krijohesha? Moisiu tha, ‘Po.’ Kështu 
Adami e mposhti Moisiun në arsyetimin e tij.’” 

Tek Sahih Buhari, Libri 77, Hadith 611, Adami dhe Moisiu janë prapë duke folur: 
 

Treguar nga Ebu Hurejra: I dërguari i Allahut tha: “Adami dhe Moisiu 
debatuan me njëri tjetrin. Moisiu i tha Adamit, ‘Ty Adam! Ti që je paraardhësi 
ynë që na prishe qejfin dhe na nxorre jashtë parajsës.’ Mbas kësaj, Adami i 
tha Moisiut, ‘Ti Moisi! Allahu të preferoi ty, kështu që Ai të foli ty (me zërin e 
tij dhe jo me anë të engjëllit), dhe Ai shkroi në pllakat e tij Torën, për ty me 
Dorën e tij. Prandaj, si më qorton mua për veprime që Allahu i ka shkruar në 
fatin tim dyzet vjet para se unë të krijohesha? Kështu Adami e refuzoi 
Moisiun. Adami e provoi gabim Moisiun, Profetin. Kështu Adami po i 
përsëriste prapë akuzat e tij tre here.” 

Sahih Al-Buhari, Libri 93, Hadith 606: 

Tregon Ebu Hurejra: I dërguari i Allahut tha, që Adami dhe Moisiu debatuan 
me njëri tjetrin dhe Moisiu tha, “Pasardhja jote është jashtë parajsës për 
shkakun tënd Adam.” Adami iu përgjigj, “Ti je Moisiu, që Allahu e favorizoi 
dhe e zgjodhi për mesazhin e tij dhe të foli ty. Një me një, megjithatë, ti më 
fajëson mua për ligësi, gjëra që janë paracaktuar për mua edhe para krijimit 
tim?” Prandaj Adami e mundi Moisiun me arsyetimin e tij. 
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 Adami nuk ra në mosbindje ndaj Allahut, por ishte plani i Allahut për 
Adamin që të bënte çdo veprim të vetëm që Adami bëri. 

 Allahu planifikoi fatin e Adamit dyzet vjet para krijimit të tij. 
 

 Bazuar në këtë fakt, pse duhet dikush që të dënohet për bërje të diçkaje 
që Allahu ka dashur që ai të bëjë! 

 Mirëse vini në marrëzinë e Islamit. 
 

Tek Kuran 15:42, Allahu i tregon shërbëtorëve të tij, djajve ose shejtanëve, që 
ata nuk kanë fuqi mbi ndjekësit punëmirë të Allahut që përfshijnë edhe profetët. 
Tek Kuran 16:89-100, profetët sigurohen akoma më tej që ata janë të mbrojtur 
nga influencat e liga të Shejtanit sa kohë që qëndrojnë në anën e Allahut dhe 
varen prej tij për mbrojtje. 
 

Allahu anullon veprimet e veta 

Allahu krijoi armikun, Satanin (Shejtanin) për secilin profet, dhe puna e Satanit 
është që të mashtrojë profetin (Kuran 6:112). Megjithatë, Allahu e vë veten mes 
Satanit dhe profetit dhe i thotë Satanit që ai nuk ka pushtet mbi profetin e Allahut 
(Kuran 15:42). Allahu krijon armiqtë me detyra specifike, por ai nuk i jep atyre 
ndonjë influence reale mbi profetët. Tingëllon sikur Allahu krijoi armiq për vete, 
ose ai krijoi Satanin në mënyrë ai të thotë se ai është mbrojtësi – por mbrojtësi i 
kujt dhe nga kush? Ai po mbroj krijesën e tij prej krijesës së tij. 
 

Mbrojtja e Allahut është për të mbajtur dëmet nën kontroll, 
e jo për t’i parandaluar ato 

Nëse Allahu i ka bërë gjërat në mënyrë që Satani të mos ketë fuqi mbi ndjekësit 
e mirë, si ndodh që Satani ia doli që të bënte magji të zezë mbi Muhamedin? Tek 
Kuran 53:19-23, Satani ia doli ta bënte Muhamedin që të recitonte vargje 
satanike, ku ai lëvdonte tre bijat e Allahut. A nuk do të thotë kjo që Muhamedi 
NUK është nga ndjekësit e tij të mirë? Nëse Muhamedi është një ndjekës i mirë 
pse nuk funksionoi mbrojtja e Allahut mbi të? Allahu dështoi në pengimin e 
Satanit nga influencimi mbi Muhamedin. E vetmja gjë që Allahu mund të bënte 
ishte që të bënte korrigjime. 

Në Kuran 22:52 thuhet: 
 

Ne nuk kemi sjellë para teje asnjë të dërguar e asnjë profet që djalli të mos i 
ndërhynte në leximin e tij, por Allahu e shfuqizon ndërhyrjen e djallit dhe më 
pas i forconte shpalljet e Veta. Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë. 

Ose Allahu nuk ka fuqi të vërtetë mbi Satanin, ose premtimi i tij për mbrojtje 
është një gënjeshtër. 
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Allahu nuk mbron 
 

Muhamedi nuk është i vetmi profet që Allahu ka dështuar ta mbrojë. Allahu ka 
dëhtuar të mbrojë Abrahamin (Ibrahimin) nga besimi në planetet, hëna, dhe dielli 
që janë “Zoti” i tij sipas Kuranit. 

• Tek Kuran 6:75, Abrahami mendon se planetet në qiell duhet të jenë 
Zoti i tij, sepse ata janë ekber ([akhbar] - më të mëdhenj). 

• Tek Kuran 6:77, Abrahami ndërron mendje kur sheh hënën. Ai mendon 
se hëna duhet të jetë Zoti i tij sepse është ekber ([akhbar] - më e 
madhe). 

• Tek Kuran 6:78, Abrahami prapë ndërron mendje kur sheh diellin të 
ngrihet, dhe thotë që këtë here dielli duhet të jetë Zoti, sepse është 
ekber ([akhbar] - më i madh). 

 

Tani mbani mend, duke i thirrur planetet, hënën, dhe diellin, “Zoti im”, Abraham ii 
merr ata si partnerë me Allahun. Fakti është që Abrahami ishte duke bërë 
idhujtari, duke adhuruar hënën si një hyjni, në të njëjtën mënyrë që Muhamedi 
bëri idhujtari duke adhuruar tre bijat e Allahut (Kuran 53:19-20. Shih shpjegimin 
nga Ibn Kathir). Gjithashtu, mbani mend që sipas Kuranit Abrahami dhe 
Muhamedi janë që të dy profetë të Alahut. Si profetë dhe persona të dashur të 
Allahut, pse nuk u mbrojtën ata nga kryerja e mëkatit të pafalshëm të “bërjes së 
partnerëve me Allahun”? 

Sipas Kuran 16:100, Allahu na tregon se vetëm ata që bëhen miq me Satanin do 
të bien në pushtetin e Satanit: 

Pushteti i djallit është vetëm mbi ata, që i binden atij dhe adhurojnë zota të 
tjerë veç Allahut. 

Meqenëse Abrahami dhe Muhamedi ranë nën pushtetin e Satanit, ata duhet të 
kenë bërë mik Satanin, gjë që do të thotë se ata nuk i janë bindur me vullnet 
urdhërimit të Allahut, kjo do të thotë që ata ranë nën pushtetin e Satanit sepse 
Allahu dështoi që t’i mbronte ata. Çfarëdo shpjegimi që të zgjidhni, Allahu ka 
humbur e Satani ka fituar. Si mundet Allahu që e krijoi Satanin, të jetë kaq i 
dobët kundër vetë krijesës së tij. Kjo është një tjetër prove që Fati i Allahut është 
i RREMË si një nga shtyllat e islamit. 
 

Profetët e Allahut janë armiq të atij vetë 
 

SIgurisht që Allahu nuk do ta falë bërjen e partnerëve me të. Nga ana tjetër, ai 
do të falë atë që do. 

Kuran 4:48 
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Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por 
gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që i bën shok Allahut 
(në adhurim), ka bërë gjynah të tmerrshëm. (përkthim i Prof. Nahit) 

 

Kuran 4:116 

Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por 
gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që i bën shok Allahut 
(në adhurim), ai me të vërtetë, ka humbur dhe është larguar shumë prej 
udhës së drejtë. 

 

Kemi parë pra që Muhamedi dhe Abrahami kanë kryer këtë mëkat të shëmtuar 
duke i bërë partnerë ose shokë (në adhurm) Allahut, kështu që bazuar në këta 
dy vargje, Muhamedi dhe Abrahami nuk do të fallen. Ata do të përfundojnë në 
ferr, sepse janë armiq të Allahut. 
 

Allahu është një hyjni i rremë 
 

Allahu i krijoi qeniet e liga që të jenë armiq të profetëve të tij (Kuran 6:112), por ai 
gjithashtu u premtoi profetëve të tij që do t’i mbrojë ata nga Satani (Kuran 15:42 
dhe 16:98-100). Megjithatë, kemi parë që Allahu nuk është i aftë t’u sigurojë 
atyre mbrojtjen që u premtoi. 

Kurani shpall që Allahu është i gjithëpushtetshëm, siç shohim në vargun që 
pason Kuran 6:73. 

Është Ai që i ka krijuar qiejt dhe Tokën në të vërtetë dhe në ditën kur Ai 
thotë “Bëhu”, ajo bëhet. Fjala e Tij është e Vërteta dhe Atij i përket pushteti.. 

 

Nëse fjala e Allahut është aq e fuqishme sa shpall Kurani, pse nuk mundet ai që 
ta mundi Satanin që është prej vetë krijesave të tij? Allahu duhet të jetë në 
gjendje të thotë, ‘Stop!’ ose të japë çfarëo komande për ta urdhëruar Satanin të 
largohet larg profetëve të tij, dhe Satani do të ishte i mundur shumë lehtë. Allahu 
ose zgjedh të mos i mbrojë profetët e tij, gjë që e bën atë një gënjeshtar, ose 
Allahu nuk është në të vërtetë aq i pushtetshëm sa Kurani shpall, gjë që e bën 
atë të dobët, madje më të dobët se Satani. Përsëri, cilindo shpjegim që të 
zgjidhni, do të shikoni që Allahu është një perëndi i rremë. Perëndia i vërtetë nuk 
është një gënjeshtar, dhe ai është me të vërtetë i gjithë-fuqishëm. 

Ne do të ekspozojmë më shumë në lidhje me Fatin; një nga Gjashtë Shtyllat e 
Besimit që është marrë nga Sahih Muslim, Libri i Emanit, Beirut, Viti 1993, V.1, 
Faqe 37. 
 

“Kur një profet u pyet mbi kuptimin e besimit ai u përgjigj: të besosh në 
Allahun dhe engjëjt e tij, librat, pejgamberët, ditën e fundit, dhe të besosh në 
fatin tënd, mirë apo keq.” 
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[ ] 

Kuran 10:22 

ھو الذ ي  یسیر كم في البر و ا لبحر  

Është Allahu që ta mundëson udhëtimin nëpër tokë dhe det. 

Kuran 57:22 
 

 أصاب  من  مصیبة في األر ض  وال في أنفسكم إ ال في كتاب  من  قبل  أ ن نبرأ ھ ا إن 
ذلك  على ا5 یسیر ما  

S’ka fatkeqësi që godet tokën ose mbi ju, që të mos jetë e shënuar në Libër 
më parë se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë! 

Ne mund të shohim gjithashtu tek Kuran 18:74, ku një profet i quajtur Al-Khadir 
(Hidri), vret një fëmijë për shkak se ai do të rritej dhe do të bëhej një i pafe. Ishte 
fat ii tij që të bëhej i pafe. Këtë e shohim në hadithin e mëposhtëm. 
 

Çdo fëmijë lind musliman, Fitra 

Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6434: 

Profeti i Allahut tha: “Djali që vrau profeti Hidri, ishte një i pafe nga natyra, 
dhe nëse ai nuk vritej, ai do të kishte qenë duke marrë pjesë në ‘mosbindjen 
dhe mosbesimin e prindërve të tij.” 

 

Sidoqoftë, kjo është në kundërshtim të madh me atë që Kuran 7:172 thotë: 

Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të 
dëshmojnë kundër vetes së tyre, u tha: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata u 
përgjigjën: “Po, dëshmojmë se Ti je.” Kështu bëri Ai, në mënyrë që ju (o 
njerëz) të mos thoni në Ditën e Kiametit (Gjykimit): “Për këtë nuk ishim të 
vetëdijshëm.” 

Në atë varg Allahu (Muhamedi) shpall që të gjithë fëmijët në botë janë 
konceptuar në islam që kur janë një spermë. Kjo do të thotë që lindja e tyre, 
edhe para se baballarët e tyre të jenë lindur, dhe para se të thonë Shehadetin 
(konvertimi në Islam); edhe pesëdhjetë mijë vjet para se Adami u krijua, siç e 
shohim në hadithin e mëposhtëm (Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6416): 

[ ] 

Abdullah bin Amero tregon: “E dëgjova pejgamberin e Allahut që tha: ‘Allahu 
ka paracaktuar masat e fatit për krijesat e tij pesëdhjetë mijë vjet para se Ai i 
ka krijuar qiejtë dhe tokën, ndërsa froni i tij ishte mbi ujërat.” 

Prandaj, muslimanët besojnë në konceptin e të gjithëve që lindin muslimanë nga 
natyra (Fitra). 
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Kështu, bazuar në Hadith dhe Kuran 18:74, dhe unë citoj fjalët e Muhamedit, 
“Djali i ri që profeti Hidri e vrau ishte një i pafe nga natyra e tij,” që do të thotë se 
ai ishte i pafe që nga lindja. Prandaj, fitra (çdo bebe lind musliman) është e 
rreme nga kundërthëniet e vetë Muhamedit. 

Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6436: 

Aishja, nëna e të gjithë muslimanëve, zbuloi që i dërguari i Allahut u caktua 
për të drejtuar lutjen në funeralin e një fëmije të Ansarëve, Unë (Aisha) 
thashë: “O i Dërguari i Allahut, ka gëzim për këtë fëmijë që është një zog 
nga zogjtë e parajsës sepse ai nuk bëri ndonjë mëkat e as nuk kishte arritur 
moshën e bërjes së mëkatit.” Ai tha: “Aishe, mos ndërmerr atë rrezik ndërsa 
mund të jetë edhe ndryshe sepse Perëndia krijoi për të qiell ata që janë të 
përshtatshëm për të dhe në të njejtën kohë ndërsa ata ishin akoma në ijet e 
baballarëve të tyre dhe krijoi për ferrin ata që janë për të shkuar në ferr. Ai i 
krijoi ata për ferr ndërsa ishin akoma në ijet e t’et.” 

Teksi arabisht i këtij citimi i gjendur tek Sahih Muslim, Libri i Al-Hidrit, V.4, Faqe 
46, Hadith 2662: 

[ ] 
 

Kjo është prove që fjalët e Muhamedit mbi Fitran janë një gënjeshtër përsëri. Në 
qoftë se, siç tregohet edhe nga ky citim, secili person lind si musliman, atëherë 
kjo do të thotë që kushdo që vdes sa kohë është akoma fëmijë, duhet të shkojë 
në parajsë. Por Muhamedi thotë se mund të jetë dhe ndryshe sepse, “Perëndia 
krijoi për në qiell ata që janë të përshtatshëm për të dhe në të njejtën kohë 
ndërsa ata ishin akoma në ijet e baballarëve të tyre dhe krijoi për ferrin ata që 
janë për të shkuar në ferr.” Pra fati i tij përsëri përbën një kontradiktë më shumë 
në fjalët e Muhamedit i cili ka thënë tjetër gjë tashmë më përpara, që çdo fëmijë 
lind si musliman, si në Sahih Muslm, Libri 033, Hadith 6426: 

I dërguari i Allahut tha: “Asnjë foshnje lind veçse me Fitra (musliman). Janë 
prindërit e tij/saj që e kthejnë atë në çifut, ose të krishterë ose politeist 
(idhujtar).” Një person e pyeti, “O i Dërguari i Allahut, cili është opinioni yt 
nëse ata vdesin para kësaj (para moshës së pjekurisë) kur ata mund të 
dallojnë mes të mirës dhe të keqes?” Ai tha: “Vetëm Allahu e di. Kush e merr 
me mend se çfarë do të bënin ata?” 

Por prit, djali që u vra në Kuran 18:74-80 kishte prindër që ishin muslimanë të 
mirë dhe besimtarë! 
 

Kuran 18:80 thotë: 

Sa për djaloshin, prindërit e tij ishin muslimanë të mirë, dhe “Ne e kishim 
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frikë se kur të rritej, ai mund të bëhej i padrejtë dhe i pafe.” 45 

Pra nuk bëhet fjalë për prindërit e tij më siç thotë Muhamedi tek Sahih Muslm, 
Libri 033, Hadith 6426! 

Ne vijojmë më tej me temën e Fatit duke iu kthyer Fateh Al-Bari Fe SHarih, 
Sahih Al Buhari, “Libri i Qadar” (Libri i Fatit), Faqe 497, dhe Sahih Muslim, 
Bishare’h Al Nawai, Faqe 155: 

Allahu shkroi dekretet e krijimit pesëdhjetë mijë vite para se të krijonte qiejtë dhe 
tokën. Atëherë Muhamedi tha tek Buhari: 
 

[ ] 

Tek Musnad Ahmad (5/332) dhe libri i Al Turmzi (Tafsir Al Qur’an 3344) dhe libri i 
Ebu Daud Al Sunna 4649 dhe libri i Musnad Ahmad 1/129, libri i Ibn Maxhas 
(ndalim nr.78) dhe tek Al Buhari, Libri i Xhihadit dhe Sairit (2742) dhe Sahih 
Muslim 112, Muhamedi thotë: 

…njeriu do të bëjë punët e njerëzve të ferrit por do të shkojë në parajsë! Dhe 
njeriu do të bëjë punët e parajsës por do të shkojë në ferr! 

 

(Kthehu tek Fq.280-81; Lexo Sahih Buhari, Libri 55, Hadith 549): 

…dhe këta që bëjnë punën e lumturisë ata janë kontrolluar nga Allahu për ta 
bërë këtë, dhe këta që bëjnë punë të këqija janë kontrolluar nga Allahu për 
ta bërë të keqen. 

Kjo do të thotë që Muhamedi e pranon që veprat (punë e mira apo të liga) nuk 
janë arsyeja e shpëtimit. A është fati gjë? Ndoshta Krishti! 

Kjo provon se të gjitha detyrat që Muhamedi u urdhëroi muslimanëve për të bërë 
ishin të kota, të tillat si: 

 Pesë lutjet 
 Agjërimi muajin e ramazanit (28 ditë nga lindja në perëndim të diellit) 
 Haxhi ose shtegtimi në Mekë 
 Xhihadi 
 Lutjet gjatë natës së Kadrit gjoja të barabarta me 83 vjet lutje 
 Bamirësia ndaj muslimanëve (nga paratë e grabitura të krishterëve dhe 

hebrejve) 
 Urrejtja ndaj të pafeve 

 

Këto janë detyra të rreme që Muhamedi i paska shpikur atëherë që t’i mbajë 
muslimanët tepër të zënë për të menduar për çfarë realisht është mësimi i 
 
45 Përkthimi i Prof. Hasan I. Nahit, 18:80 - Sa për djaloshin, prindërit e tij ishin 
besimtarë. Ne e dinim se (dashuria për të) do t’i çonte ata në të keqe dhe 
mohim. 
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mirëfilltë nga Muhamedi. Unë mund të tregoj se si Muhamedi e vuri në lëvizje 
planin e tij për t’i mbajtur muslimanët e gjorë duke e jetuar gjithë jetën e tyre në 
frikë: 

 U dha 70 rregulla dhe lutje për t’u thënë para se të futen në banjë, 
përndryshe Satani do të luajë duke ngacmuar prapanicen e tij! Një 
musliman nuk duhet të hyjë kurrë në banjë me këmbën e majtë, dhe të 
dale me të djathtën, dhe gjatë kohës aty duhet të thotë: “Allah, kërkoj 
faljen tënde”. Nëse ai nuk e bën këtë, Satani do të vijë dhe do të 
dëmtojë prapanicën e tij. Ai e ka të ndaluar gjithashtu që të urinojë në 
këmbë. 

 Fakti që muslimanët nuk mund të përdorin çfarëdo stoli tualeti është për 
shkak se Muhamedi ua ndaloi atyre që të përdorin çfarëdo vrime. Ai tha 
që nëse një musliman urinon ose defekon, ai mund të lëndojë xhindet 
që banojnë në atë vrimë! 

 

Sunan Ebu Daud, V1, Faqe 29, Botuar më 1993, Egjipt: 

[ ] 
 

“Qatadah tha: “I Dërguari i Allahut na e ndaloi që të urinojmë në një vrimë.” 
“Çfarë problem të papëlqyeshëm ka urinimi në një vrimë (duke pyetur 
profetin)?” Profeti tha, “Është banim i xhindeve.” 

(E njejta histori mund të gjendet tek Sarih al-Siu’ty Le-Sunan Al-Nisa’e, Libri i Al-
Tahara, Botuar më 1986, Fae 34.) 
 

 Rregulla se sa herë duhet të fshihesh (fshije prapanicën tre herë). 
 

 Rregulla për sa i përket si duhet të hanë muslimanët apo si të hyjnë në 
shtëpinë e tyre; ata duhet të thonë emrin e Allahut dhe të thonë lutjet. 
Nëse nuk e bëjnë, Satani do të thotë (Sahih Muslim, Libri 023, Hadith 
5006): “Oh, gjeta një vend për të ndenjur e për të ngrënë!” 

 

 Rregulla për marrëdhëniet seksuale. Ata duhet të thonë fjalë specifike 
në lutje Allahut para se të bëjnë seks ndryshe Satani do të mbështillet 
rreth organit mashkullor dhe do të ndërhyjë në marrëdhënien e tij me 
gruan! E për shkak të kësaj pastaj, gruaja mund të lindë fëmijë të 
Satanit. 

 

Sahih Al Buhari, Libri 4, Hadith 143: 

“Ibn Abbas ka treguar nga profeti sikur ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush 
dëshiron të ketë penetrim me gratë e tij, ai duhet të thotë: ‘Bismilah, 
xhanibnaa Al shejtan wa xhaniv Al-shaitan ma raza’qtana (vini re që këtë 
duhet ta mësoni ta thoni në arabisht ndryshe lutja juaj nuk do të pranohet 
dhe mbrojtja nuk do të funksionojë), me emrin e Allahut ne lutemi që ta 
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mbash shejtanin larg prej nesh dhe prej asaj që ti do të na japësh si 
prejardhje Allah. Mbasi bëjnë këtë lutje dhe të kenë bërë seks, ata duhet të 
kenë një fëmijë që Satani nuk do mundet ta lëndojë kurrë.” 

 Rregulla për hyrjen në xhami (Sahih Ebu Daud, #458): 
 

Kërkoj strehim me anë të fytyrës së Allahut prej Shejtanit… 

Për të parë më shumë prej këtyre rregullave që i frikësojnë muslimanët dhe i 
shqetësojnë ata për çdo gjë në jetën e tyre dhe që i ngrin trutë e tyre, mund të 
vizitoni këtë website musliman. Do të shikoni aty se si Islami, ose një pjesë e 
konsiderueshme në Islam, bazohet në përralla e trillime: 
 

https://islamicexorcism.wordpress.com/demonic-possessions-and-jinns/ 

1. Muslimanët do të bëjnë punët e njerëzve të parajsës, por prapë mund të 
përfundojnë në ferr! Kjo do të thotë që punët e mira nuk do ta shpëtojnë dot 
kurrë një musliman. Është vendimi tashmë i paracaktuar i Allahut dhe që 
është bërë shumë kohë para se një individ të lindë në këtë jetë! 

2. Nëse konvertohem në islam apo jo, asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë! 
 

3. Nëse unë përdhunoj, vras, grabis, gënjej, etj., është prapë vendimi i marrë i 
Allahut siç ai e ka shkruar në librin e tij në qiell. Mundësisht që nga fillimet e 
kohërave! 

4. Kjo e shkatërron islamin nga kreu në fund. Nuk ka asnjë kuptim që të 
konvertohesh në islam, të jesh i mirë apo i keq. Vendimi është marrë! 

 

5. Muslimanët besojnë në Islamin për të arritur parajsën, por prapë, duke e 
praktikuar islamin nuk është rruga për të mbërritur atje! Është kaq e qartë që 
Muhamedi i shpiku gjërat dhe keqas duke rënë në kontradiktë me fjalët e 
veta e me zotin e vet! 

6. Kjo shpjegon se pse Muhamedi tha (Sahih Muslim, V4, Përshkrimet e Ditës 
së Gjykimit dhe Parajsa dhe Ferri, Faqe 2170, Hadith 2816 {arabisht}): 

 
[ ] 

 

ASKUJT PREJ JUSH NUK DO T’I JEPET SHPËTIM PËR HIR 
TË PUNËVE TË TIJ 
 

Teksti anglisht mund të gjendet tek Sahih Muslim, Libri 39, Hadith 6762, Sahih 
Muslim, Libri 39, Hadith 6761: 

Ai (Muhamedi) tha, “Askujt prej jush nuk do t’i jepet shpëtim për hir të 
veprave të tij!” Muslimanët i thanë Muhamedit, “As edhe ty Profet?” Ai tha, 
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“jo, as edhe mua, derisa Allahu të më mbështjellë me mëshirën e tij!” 

Kjo e hap Islamin dhe Kuranin për disa kontradikta të reja. Kuran 28:54 

 یؤ تون  أجر ھ م  مرتین بما صبر وا  و یدرءون  بالحسنة السیئة و مما رز قناھ م  ینفقون 

أو لئك  ( سو رة ا لقصص  , El-Kasas, 54) 

Atyre (muslimanëve) do t’u jepet shpërblim i dyfishtë, për shkak të durimit që 
kanë treguar. Ata e zmbrapsin të keqen me të mirë, ndajnë lëmoshë nga ajo 
që u kemi dhënë Ne (Allahu). 

Ky varg po thotë që kur ti bën një punë të mirë Allahu do të të fshijë dy punëra të 
këqija, dy mëkate! Kjo të ndihmon ty që të fitosh rrugën tënde drejt parajsës, për 
siguri. Është gjithmonë më e lehtë që të mbulosh ose kompensosh të këqijat që 
ke bërë. Peshorja gjithmonë anon nga ana e muslimani. Një e mirë = dy të 
këqija. 

Muhamedi tha në Hadith, që askush nuk do të fitojë dot shpëtim për veten e vet 
me anë të punëve të mira! A ishte duke shpikur një gënjeshtër në këtë varg 
atëherë? Sa kohë që veprat e tij të këqija apo të mira nuk do të sjellin ndonjë 
ndryshim në fund fare, çfarë do ta lejojnë një musliman që të hyjë në parajsë? 
Atëherë ne shohim Muhamedin që bën akoma më shumë gabime, duke treguar 
urrejtjen e tij për të krishterët dhe çifutët kur thotë tek Tafsir Ibn Kathir Kuran 
23:10: 
 

[ ] 

Në Ditën e Ringjalljes njerëz prej muslimanëve do të vijnë tek Allahu me 
mëkatet sa majat e maleve. Megjithatë, më pas, Allahu do t’i falë ata 
(muslimanët) dhe do ta vendosë ndëshkimin për mëkatet e tyre, mbi të 
krishterët dhe çifutët. 

 

Po tek Tafsir Ibn Kathir: 

[ ] 

Një tjetër reference për këtë është Sahih Muslim, Libri Al-Taubah, Hadith numër 
4969 dhe 2767: 
 

Në Ditën e Ringjalljes, Allahu do të caktojë për çdo musliman një çifut ose të 
krishterë dhe do t’i thuhet msulimanit, Ky është shpengimi yt nga zjarri i 
xhehenemit. (Me kuptimin i krishteri ose çifuti do të shkojnë në ferr në vend 
të muslimanit si shpagim i mëkateve të tij.) 

Siç e shikoni këtu, nuk ka rëndësi se çfarë bën një musliman. Allahu do ta 
transferojë mëkatin e tij mbi të krishterët dhe çifutët. Ne duhet të bëjmë vetes 
pyetjen, jo vetëm se sa i drejtë është realisht Allahu, por a nuk do të hapte kjo 
derën për kontradikta të tjera përbrenda Kuranit? 
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Le të shohim Kuran 6:164: 
 

 قل أغیر ا5 أبغي ربا وھ و رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال علیھا وال تزر  واز رة 
و زر  أخرى  ثم إلى ربكم مرجعكم فینئبكم بما كتنم  فیھ تختلفون   

سورةاألنعام )  , El-Enam, 164) 

Thuaj (O Muhamed): “A mos vallë do të kërkoj unë tjetër zot, përveç Allahut, 
kur Ai është Zoti i gjithçkaje? Çdo shpirt që bën diçka, punon për vete dhe 
asnjë shpirt tjetër nuk ngarkohet me barrën e tjetrit. Pastaj të gjithë do të 
ktheheni te Zoti juaj dhe Ai do t’ju tregojë për kundërshtitë që kishit mes 
jush. 

1. Si mund të thotë ai që ço shpirt do të paguajë për mëkatin e tij, jo shpirti 
i dikujt tjetër, e megjithatë të krishterët do të paguajnë për mëkatet e 
muslimanëve? 

 

2. Ndoshta Islami nuk na llogarit ne të krishterët si shpirtëra! Po si njerëz? 

3. Ai tha çdo shpirt! 

4. Është kaq e qartë që Muhamedi nuk mundet dot të mbajë një linjë 
mendimi pa rënë në kontradiktë me fjalët e veta. 

 

Meqë kemi arritur në këtë pikë, le të hedhim një sy këndvështrimeve të 
ndryshme mbi mëkatin original mes krishterimit dhe islamit! Muslimanët e 
refuzojnë plotësisht doktrinën e mëkatit original. Do të prezantoj një studim të 
shkurtër të kësaj për të parë nëse islami ka ndonjë linjë vijimësie në këtë pikë. 

Së pari, mëkati origjinal është thjesht bazuar në mëkatin e Adamit dhe Evës, që 
u bënë shkak që i gjithë njerëzimi të përzihen nga parajsa (që të krishterët e 
kuptojnë si përzënie nga kopështi i Edenit) dhe të përballen me vdekjen dhe 
dhimbjen. 

Po në Islam? E kam fjalën çfarë arsyeje jepet për përzënien e Adamit dhe Evës 
nga parajsa? A ishte mëkati i tyre apo diçka tjetër? 

Kuran 2:35-36 
 

 یا آد م اسكن أ نت وزوجك  الجنة وكال منھا رغدا  حیث شئتما وال تقر با ھذ ه  الشجرة 
فتكو نا من  الظ المین  و قلنا  

 

 الشیطان  عنھا فأخر جمھا مما كانا فیھ و قلنا اھ بط و ا بعضكم  لبعض عدو  ولكم في
ا ألر ض  مستقر  ومتاع  إلى حین فأزلھما  

( سو رة البقرة   , El-Bekare’, 35,36) 
 

35 Ne thamë: “O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në Xhenet dhe aty hani sa të 
doni e kur të doni, por mos iu afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të 
padrejtë”. 
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36 Shejtani i shtyu të poshtërohen duke i dalë jashtë parajsës, nga lumturia 
ku ishin. “Zbritni - u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Në Tokë do të 
jetë banesa juaj deri më vonë”. 

Kjo do të thotë që në një mënyrë shumë të qartë, arsyeja që Adami (Ademi) dhe 
Eva u desh të dalin jashtë ishte: 

1. Mëkati i tyre. 

2. Dalja nga parajsa si ndëshkim 
 

3. Më duhet të pyes se pse muslimanët dhe i gjithë njerëzimi nuk janë në 
parajsë tani që mëkati origjinal nuk është më problem? Pse jemi ne të 
gjithë këtu? 

4. Muslimanët të përgjigjen duke thënë, “Epo, ne jemi lindur jashtë 
parajsës për mëkatin që nuk kemi kryer. Allahu të bëri ty që të jetosh në 
parajsë e jo jashtë saj. Për të provuar këtë argument, le të shohim këtë 
varg së bashku: 

Kuran 20:117 
 

فقلنا یا آدم  إ ن  ھذ ا عدو لك  ولز و جك  فال یخر جنمكا من  الجنة فتشقى  

Pastaj Ne (Allahu) thamë: “O Adem, me të vërtetë që ky është armiku yt dhe 
i gruas sate, prandaj mos e lini t’ju nxjerrë kurrsesi nga Xheneti, se pastaj do 
të vuani në mjerim! 

• Kjo do të thotë që arsyeja për jetën e mjerueshme të Adamit ishte 
Satani. A nuk është e vërtetë kjo edhe për gjithë ne? A është Satani një 
armik i vetëm Adamit apo i gjithë njerëzimit? Kjo është tek vargu Kuran 
2:36: 

Shejtani i shtyu të poshtërohen duke i dalë jashtë parajsës, nga lumturia ku 
ishin. “Zbritni - u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Në Tokë do të 
jetë banesa juaj deri më vonë”. 

Ky varg thotë që të zbresin poshtë të gjithë, dhe me armiqësi ndaj njëri tjetrit 
derisa Allahu të dërgojë udhëzim dhe ta shpëtojë njërëzimin përsëri. Ky ishte një 
mallkim që erdhi tek ne, ose tek muslimanët, me anë të Adamit, për asgjë të 
gabuar nga ana e muslimanëve. Nuk ishin ata që hëngrën nga pema! Pikërisht 
kjo pra përfaqëson mëkatin original. 

Gjëja më qesharake është që Allahu e fami Adamin, por parë thotë që Shejtani 
do të të shkaktojë që të dalësh nga parajsa nëse pranon atë që ai thotë. Është 
qartësisht një ndëshkim, edhe mbas faljes! Lexoni Kuran 2:37: 

فتلقى آدم  من  ربھ كلمات  فتاب  علیھ إنھ ھو التو اب الرحیم  
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Ademi mori disa fjalë nga Zoti i tij, kështu që Ai e fali dhe ia pranoi pendimin. 
Sigurisht, është Ai që pranon atë që pendohet, Ai është falësi, Mëshirëploti. 

Kjo prezanton një gabim më shumë në Kuran. Kur ti fal dike, ti nuk vazhdon më 
tej me ndëshkime, përndryshe çfarë kuptimi ka falja! 
 

Kush e bëri Adamin që të mëkatojë, a ishte fati i tij apo i 
Satanit? 
 

Kuran 2:36 

Shejtani i shtyu të poshtërohen duke i nxjerrë jashtë parajsës, nga lumturia 
ku ishin. “Zbritni - u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Në Tokë do të 
jetë banesa juaj deri më vonë”. 

Vargu 2:36 pra thotë “Satani i shtyu!” Kjo është në kundërshtim total me Sahih 
Buhari, Libri 93, Hadith 606: 

Tregon Ebu Hurejra: I dërguari i Allahut tha, që Adami dhe Moisiu debatuan 
me njëri tjetrin dhe Moisiu tha, “Pasardhja jote është jashtë parajsës për 
shkakun tënd Adam.” Adami iu përgjigj, “Ti je Moisiu, që Allahu e favorizoi 
dhe e zgjodhi për mesazhin e tij dhe të foli ty. Një me një, megjithatë, ti më 
fajëson mua për ligësi, gjëra që janë paracaktuar për mua edhe para krijimit 
tim?” Prandaj Adami e mundi Moisiun me arsyetimin e tij. 

 

Ku është Parajsa e Allahut? Në qiell apo mbi tokë? 

Lexoni me mua Kuran 2:36 përsëri ju lutem: 

Shejtani i shtyu të poshtërohen duke i nxjerrë jashtë parajsës, nga lumturia 
ku ishin. “Zbritni - u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Në Tokë do të 
jetë banesa juaj deri më vonë”. 

Allahu e detyroi Adamin dhe Evën të dalin prej parajsës, jo duke u thënë dilni 
jashtë, por i thotë, “Zbrisni!” Kjo është një provë e qartë që për ta parajsa është 
lart në qiejt. Muhamedi me sa duket është konfuz dhe ngatërron Kopshtin e 
Edenit me parajsën dhe mendonte se Adami dhe Eva banonin në qiell para se të 
mëkatonin dhe u hodhën jashtë. 
 

Më poshtë janë dhe disa shembuj të Kopshtit të Edenit që gjendet në qiejtë. 

Kuran 16:31, “Kopshte të Edenit (Xhenetet e Adnit - përkth.Prof. Hasan I. 
Nahi), ku rrjedhin lumenj dhe ku ka gjithçka, që ata dëshirojnë. Kështu i 
shpërblen Allahu punëmirët.” 

Kuran 13:23, “Kopshte të Edenit (Xheneti i Adnit - përkth.Prof. Hasan I. Nahi), 
në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndershëm prej prindërve të tyre, 
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grave dhe pasardhësve të tyre. Dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë (e 
Xhenetit).” 

Këto vargje janë për parajsën e ardhshme siç e shihni, sepse aty do të jenë me 
prindërit e tyre. 

Aktualisht, jeta e përtejme islamike është një concept që është i lehtë për t’u 
kuptuar, dhe njihet si Xheneti, që e përkthyer lirshëm, Xhenet do të thotë, 
“kopësht” duke i bërë jehonë konceptit hebraik të parajsës me Edenin, dhe 
konceptit të krishterë të parajsës. 

Megjithatë, në Kuran Muhamedi duket se ngatërron parajsën qiellore me 
Kopshtin e Edenit. Në fakt, një përkthim literal nga Kurani do të ishte Kopshti i 
Adnit, ku Adni ose Aden është qyteti port i Jemenit që mban të njejtin emër. Mos 
do të thotë kjo që Kopshti i Edenit ishte në Jemen? Jo në qiell? 
 

Sidoqoftë, Kurani dhe Muhamedi thonë shumë here që parajsa është në qiell siç 
e shikojmë në Kuran. 

Për ta bërë më të qartë këtë, lexojmë Kuran 3:55 

Kujto, kur Allahu tha: “O Isa! Unë do të të marr, do të të ngre pranë Meje.. 

Pra tani Jezusi është në qiell dhe specifikisht me Allahun; “do të të ngre pranë 
Meje..” Por Muhamedi vetë shkoi në shtatë qiejtë, që ishin gjithashtu lart në 
atmosferë. Kur Jezusi të kthehet, ne do të vijmë poshtë, pra ai është lart dhe 
parajsa është lart në qiell, atëherë pse Kurani në shumë kapituj thotë që ata do 
të hyjnë në Kopshtet e Adnit? 

Tek Sahih Buhari, Libri 34, Hadith 425, lexojmë: 

I Dërguari i Allahut tha: “Betohem për atë në duart e të cilit është jeta ime, 
Biri i Marisë së shpejti do të vijë mes jush si një i drejtë dhe sundimtar-
gjykatës. Ai do të thyejë kryqin, therë derrin, dhe shfuqizojë xhizenë (taksën 
që të krishterët duhet të paguajnë se ndryshe vriten) dhe pasuria do të 
rrjedhë në atë masë që askush nuk do të hezitojë ta marrë.” 

Përgjigjja ndaj konfuzionit të Muhamedit mund të gjendet në Bibël ndërsa 
lexojmë Zanafillën 2:8. 
 

Jeta në Kopshtin e Perëndisë 

Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopësht në Eden, në lindje, dhe vendosi në të 
njeriun që kishte formuar. 

Si të krishterë, ne na është thënë në Bibël që Adami dhe Eva jetuan në parajsën 
që ishte në tokë. Muhamedi e vodhi këtë nga Bibla, por harroi që Adami dhe Eva 
në librin e tij nuk kishin qenë kurrë në tokë derisa Allahu i detyroi që të zbresin 
poshtë siç thotë Kuran 2:36, “Zbrisni!” Thjesht për t’ju vënë në dijeni, ky është një 
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gabim i trashë në Kuran, perëndia që nuk di se ku gjendet parajsa e tij, është një 
perëndi i rremë. Mbani mend, sa kohë që një Eden tokësor nuk ka qenë shtëpia 
e Adamit dhe Evës, atëherë nga e gjeti këtë Muhamedi? Përgjigjja është kaq e 
qartë që është marrë pikërisht nga Bibla. 
 

Kopshti i Edenit (Adnit) shfaqet në Kuran tek: 
 

Kuran 9:72 Kuran 18:31 Kuran 35:33 Kuran 61:12 

Kuran 13:23 Kuran 19: 61 Kuran 38: 50 Kuran 98:8 

Kuran 16 31 Kuran 20:76 Kuran 40:8  
 

E mira dhe e keqja janë nga Allahu 

Kuran 4:78 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi) 

 أ ینما تكونو ا یدرككم  ا لموت  ولو  كنتم في بر وج  مشیدة وإ ن  تصبھم  حسنة یقولو ا  ھذ ه  من 
 ا5 وإن  تصبھم  سیئة یقولو ا  ھذ ه  من عند ك  قل  كل  من  عند ا5 فمال ھؤالء القوم  ال
یكاد و ن یفقھو ن  حدیثا عند  

سو رة الناسء )  , En Nisa, 78) 

Kudo që të gjendeni, do t’ju arrijë vdekja, madje, qofshi edhe në kështjellat 
[buruxh] më të forta!” Sa herë që u vjen ndonjë e mirë, ata thonë: “Kjo është 
nga ana e Allahut”. Por, nëse i godet ndonjë e ligë, ata thonë: “Kjo është prej 
teje!” Thuaju: “Të gjitha janë prej Allahut”. Ç’është kështu me këtë popull, që 
nuk kupton asgjë? 

 

Vetëm e mira vjen nga Allahu 

Kuran 4:79 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi) 

Çdo e mirë që të gjen ty o njeri, prej Allahut është, kurse e keqja që të 
godet, është prej vetes sate. Ne të kemi sjellë ty (o Muhamed) si të Dërguar 
për të gjithë njerëzimin. Allahu mjafton për dëshmitar. 

 أصابك  من  حسنة فمن ا5 و ما أصابك  من سیئة فمن نفسك وأ رسلناك للناس  رسوال
وكفى با5 شھید ا  ما  

سو رة الناسء )  , En Nisa, 79) 

Është e qartë që ai bie në kundërshtim me vetveten. Allahu nuk është i sigurt se 
nga vijnë gjërat e këqija! 
 

A e ndryshon dot një musliman fatin e tij? 

Kuran 3:145 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi) 

Çdo shpirt vdes vetëm me vendimin e Allahut, në kohë të caktuar... 
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Ky varg është kaq i qartë që askush nuk mund ta ndryshojë fatin e tij. Ai është i 
vendosur si një kohë e caktuar për të ardhur. 

Megjithëse në hadithin e mëposhtëm historia e Muhamedit nuk përputhet me 
Kuranin, Muslimanët të gjithë bien dakord që askush nuk mund ta ndryshojë fatin 
e tij. Por ne do të provojmë që fati në Islam nuk është veçse një pretendim i 
rremë, duke e provuar të gabuar islamizmin edhe një herë. 

Sahih Muslim, Libri 30, Hadith 585: 
 

[ ] 

Ebu Hurejra deklaroi që Engjëlli i Vdekjes u dërgua tek Moisiu për ta njoftuar 
atë, për atë që Zoti i tij kishte planifikuar se kishte ardhur koha e vdekjes. 
Kur ai (engjëlli) erdhi, Moisiu i ra me shpullë dhe atij i doli syri. Engjëlli i 
Vdekjes u kthye te Zoti dhe i tha: Ti më dërgove te një nga shërbëtorët e tu 
që nuk ka dëshirë të vdesi. Allahu e zëvendësoi syrin dhe ia ktheu shikimin, 
dhe pastaj Allahu zbuloi: “Ktheu tek ai dhe i thuaj që nëse ai dëshiron gjatësi 
jete, ai duhet ta vendosi dorën në të pasmen e një bualli, dhe atij do t’i 
lejohen aq vite jete sa llogaritja e qimeve të mbuluara nga dora e tij.” 
Atëherë Moisiu tha, “Zoti im. Çfarë do të ndodhë me mua mbas kësaj?” Ai iu 
përgjigj, “Më vonë ti do ta kërkosh me ngulm vdekjen.” Moisiu iu përgjigj: “Le 
të jetë kështu për tani.” Dhe ai i kërkoi Allahut që ta shoqërojë atë afër tokës 
së shenjtë (Izraelit). Atëhere i Dërguari i Allahut (Muhamedi) tha: “Nëse unë 
do të isha atje, do të të kisha treguar vendin e varrimit afër rrugës në kodrën 
e kuqe.” 

1. Moisiu ndryshoi fatin e tij mbasi Allahu caktoi kohën e tij për të vdekur. 

2. Moisiu mundi ta ndalte Engjëllin e Vdekjes duke e luftuar atë! 

3. Allahu iu bind refuzimit të Moisiut,dhe i dha atij një datë tjetër për të 
qenë dita e tij. 

4. Allahu nuk vepron në pëputhje me Kuran 2:117. Allahu është nga e ka 
origjinën qielli dhe toka; nëse ai vendos diçka ai thotë “bëhu, dhe do të 
bëhet.” 

 

5. Ai e urdhëroi Engjëllin që të marrë jetën e Moisiut, por me sa duket 
dështoi që të përdorë fjalën “bëhu!” 

6. Shtyrja e vdekjes së Moisiut bazohet në fatin, jo në llogaritjen e Allahut 
(duke numëruar qimet që ai ka kapur nën dorën e tij). 

7. Mbani mend që hadithi i Adamit thotë, “Mbas kësaj Adami tha, ‘A e pe 
këtë të shkruar në fatin tim përpara se unë të krijohesha? Moisiu 
tha, ‘Po.’ Kështu Adami e mposhti Moisiun në arsyetimin e tij.’” (Sahih 
Al-Buhari, Libri 60, Hadith 260) (Sahih Muslim, Libri 033, Hadith 6411). 
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8. A e dërgoi Allahu ëngjëllin e Vdekjes bazuar në fatin e shkruar për të në 
librin e pandryshueshëm, shkruar përpara se Moisiu të ishte krijuar? 
Apo ai kishte edhe ndonjë libër emergjence në rast se dilte diçka për të 
ndryshuar? Shih Kuran 85:22 që thotë, “Gdhendur në një tabletë të 
ruajtur.” 

9. Kjo, në tërësi provon që bëhet fjalë për përralla të trilluara. Asgjë në të 
nuk mundet të jetë e vërtetë. Që kur Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta 
marrë një shpirt, dhe pastaj kjo refuzohet, ose madje ai urdhër edhe 
anulohet? 

 

Allahu i bëri ata që të vrasin fëmijët e tyre 

Kuran 6:137 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi) 

 زین لكثیر  من  المشر كین قتل أو الد ھم  شر كاؤ ھم  لیرد و ھم ولیلبسوا علیھم  د ینھم
و لو  شاء ا5 ما فعلو ه فذرھ م  وما یفتر ون وكذلك   

سورةاألنعام )  , El-Enam, 137) 

Shumë paganëve, idhujt e tyre ua kanë bërë t’u duket e bukur vrasja e 
fëmijëve të tyre, për t’i shkatërruar dhe për t’ua pështjelluar besimin. Sikur të 
donte Allahu, ata nuk do ta bënin këtë. Lërini ata dhe trillimet e tyre. 

Muslimanët shpjegojnë këtë varg duke thënë që Satani është ai që i bën 
idhujtarët (jo-muslimanët) të besojnë që vrasja e fëmijëve të tyre është gjë e 
drejtë për t’u bërë, dhe që Satani e bën këtë per t’i mashtruar njerëzit që të 
largohen nga feja e vërtetë, Islami (feja e tyre). Kuptohet që duhet fajësuar 
Satani për vrasjen e fëmijëve të tyre, por le të shqyrtojmë atë që Kurani në të 
vërtetë thotë mbi veprat e Satanit. 
 

Tek Kurani 6:112, kemi parë që ishte vetë Allahu që e krijoi Satanin, dhe që ishte 
me anë të urdhërit të Allahut që Satani i mashtron profetët. Meqenëse Satani 
eshtë vetëm duke ndjekur urdhërat e Allahut, atëherë Allahu është mashtruesi i 
vërtetë. Me anë të urdhërimit të tij, Satani është duke i bërë njerëzit që të 
besojnë se vrasja e fëmijëve të tyre është e drejtë. Me anë të urdhërit të Allahut, 
Satani është duke mashtruar njerëzit që të largohen nga islami. 

Nëse kjo nuk është e mjaftueshme për t’ju bindur ju që Allahu është një 
mashtrues, dhe që ai qëndron mbas vrasjes së fëmijëve, vini re që Kuran 6:112 
dhe 6:137 përmbajnë frazën, “Nëse Allahu do të donte, ata nuk do ta kishin 
bërë.” Me fjalë të tjera, është me anë të vullnetit të Allahut që njerëzit janë 
devijuar dhe bëjnë të keqen, sepse në qoftë se ai do të donte që t’i udhëzonte 
njerëzit larg së keqes, ai do të mund ta bënte këtë fare lehtë. Ne e dimë që ai 
don që njerëzit të devijojnë, sepse ai specifikisht krijoi dhe urdhëroi Satanin që të 
na devijojë, Mashtrimi fillon dhe përfundon me Allahun. Pse është duke na 
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mashtruar ne Allahu? 
 

Kuran 4:88 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi) 

Përse jeni ndarë në dy grupe për çështjen e hipokritëve? Allahu i ka dënuar 
ata për shkak të veprave të duarve të tyre. A mos dëshironi t’i udhëzoni në 
rrugë të drejtë ata që Allahu i ka çorientuar në humbje? Për atë që Allahu e 
çorienton, nuk ka udhëzim dhe ti nuk do t’u udhëzosh dot në rrugë të drejtë. 

Vargu qartësisht na tregon që Allahu vetë devijon njerëzit, dhe ai don që ata të 
qëndrojnë të devijuar. Ai nuk i do ata që të kthehen. Allahu është i zemëruar me 
Muhamedin, sepse ai po përpiqej që t’i udhëzonte, ose që t’i thërriste të 
ktheheshin ata njerëz që Allahu i hodhi tutje. Edhe Muhamedi, profeti i Allahut, 
nuk ka autoritet që t’i kthejë njerëzit mbrapsht në rrugën e drejtë. 

Fakti është që Muhamedi e ka bërë këtë varg para se të ishte tepër vonë kur ai 
të shikonte që ishte koha për të vrarë fëmijët. Ai nuk donte që edhe shumë 
njerëz të tjerë ta ekspozonin atë si i rremë. 
 

Është fati që të bën të kesh një Kalif ose Mbret të mirë apo 
të keq 
 

Këto ditë ne dëshmojmë që shumë vende islamike kërkojnë të ndryshojnë dhe të 
shkojnë kundër drejtuesve të tyre, por fakti është që të gjithë muslimanët e 
kuptojnë që kjo është kundër parimeve dhe mësimeve islamike. Profeti i islamit e 
bëri të qartë është dëshira e Allahut; prandaj nuk është e lejuar për muslimanët 
që të shkojnë kundër dëshirës së Alahut, edhe nëse mbreti juaj është një hajdut, 
dhe të godet në kurriz e madje bën vullnetin e djallit. 
 

Kuran 17:33 (përkthim Prof. Hasan I. Nahi): 

Mos ia merrni jetën njeriu, gjë që Allahu jua ka ndaluar ta bëni, përveçse kur 
e kërkon e drejta! Nëse dikush vritet padrejtësisht, Ne i kemi dhënë pushtet 
trashëgimtarit të tij (të kërkojë shpagim), por edhe ai të mos e teprojë në 
vrasje, sepse ai është i ndihmuar (nga ligji dhe drejtësia islame). 

Është e ndaluar që të vriten muslimanët, por jo të pafetë, por ky varg është mjaft 
i qartë që sundimtari yt mund të të marrë jetën, edhe kur ta ketë gabim, edhe si 
musliman, sepse ai është i autorizuar për ta bërë këtë. 

Sahih Muslim, Libri 020, Hadith 4554: 
 

Do të ketë sundimtarë që nuk do të sundojnë simbas mësimeve të mia dhe 
që nuk do të ndjekin rrugët e mia? Pranë tyre do të ketë njerëz që do të 
kenë zemër prej Satanit në trupa njerëzorë. Unë i thashë profetit, “Çfarë 
duhet të bëj unë, O i Dërguar i Allahut, nëse bëhem dëshmitar i një 
sundimtari të tillë?” Ai (Muhamedi) u përgjigj, “Ti do ta dëgjosh Emirin 
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(mbretin) dhe do t’i bindesh urdhërave të tij; edhe nëse kurrizi yt fshikullohet 
dhe pasuritë e tua të vidhen (nga mbreti) ti duhet të dëgjosh e të bindesh.” 

 

Dhe përderisa gjithçka vjen nga Allahu, e mira dhe e keqja, kjo do të thotë që 
nëse sundimtari yt të përdhunon gruan, është vullneti i Allahut, nëse të vret ty, 
nëse të vjedh paratë e tua – është vullneti i Allahut. 
 

Atëherë a është ligësia e një sundimtari apo bëhet fjalë për një Allah të lig? 

Bibla urdhëron qartë që t’u bindemi qeveritarëve por jo kundër mësimeve të 
Perëndisë e jo ligësisë së njerëzve, siç lexojmë në historinë e Gjon Pagëzorit, 
njeriut të madh të Perëndisë që e pagoi me jetën e tij qortimin e ligësisë së 
Herodit, sundimtarit të Galilesë siç lexojmë tek Mateu 14. 
 

Zoti ynë është e kundërta e Allahut siç lexojmë 

PSALMI 25 

8 
Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj 
ai do t`u mėsojë rrugën mëkatarëve. 

9 
Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbutë në drejtësi 

dhe do t`u mësojë të përulurve rrugën e tij. 

10 
Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi 

për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe porositë e tij. 
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--------------------------------------- 
 

Sigurohuni që të lexoni 
Kurani dhe Shkenca në Thellësi 

 
Për shkak të volumit të këtij libri, unë do të vazhdoj me më shumë informacione 

dhe studime të dobishme në Kurani dhe Shkenca në Thellësi, për t’iu përgjigjur 
më shumë pretendimeve mashtruese të muslimanëve në lidhje me mrekullitë e 

Kuranit të tyre, dhe në të njejtën kohë duke treguar që ato janë jo vetëm 
pretendime të rreme, por edhe janë shkencërisht të gabuara. 

 
Për të kontaktuar Christian Prince: 

 
www.patreon.com/ChristianPrince 

 
www.facebook.com/TheChristianPrince 
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