


Përçarja dhe 
Mosmarrëveshja 
në Umet vjen si 

pasojë e 
Bidateve dhe 

Bidatçijve 

 

 

 

Autor: Imam Shatibij  

Burimi: SalafiPublications.com  

Përktheu: Alban Malaj 

 



2 
 

Imam Shatibij,  Allahu e 
mëshiroftë,  ka thënë në veprën 
e tij  el-Itisam (1/ 40- 45): 

... Ibn Uehb ka thënë: E dëgjova 
Malikun të thotë: Nuk ka ajet në 
Librin e  A l lahut  që  të  j e të  më  i  
rëndë  për  Nje rëz i t  e  Epsheve  
që  kanë  mosmarrëveshje sesa ky 
ajet: 

 

Në Ditën (e Ringjalljes) kur disa 
fytyra do të zbardhen e kur disa  
fytyra do të nxihen; e sa për ata që 
do të nxihen (do tu thuhet atyre): 

A e flakët tej Besimin pasi e patët 
pranuar atë? Atëherë shijoni 
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dënimin (në 2jarr) për braktisjen 
e Besimit (që patët). 

[Ali-Imran, 106] 

Malik ka thënë: A ka fjalë më 
të qarta se këto? Dhe e pashë atë 
duke i shpjeguar këto ajete në 
lidhje me Njerëzit e Epsheve. 

Ibnul-Kasim e transmetoi këtë 
dhe shtoi: Malik më tha: Këto 
ajete janë për njerëzit e Kiblës 
[d.m.th. për Muslimanët]. Dhe 
ajo çfarë ka thënë Imam Malik 
rreth këtij ajeti është transmetuar 
nga më shumë se një njeri sikurse 
u përmend më lart, e midis tyre 
edhe Haseni. 

Nga Katade, i cili ka thënë për 
fjalën e Allahut: 
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Dhe mos u bëni si ata të cilët u 
përçanë dhe u ndanë nga njëri-tjetri 
pasi u patën ardhur prova të qarta. 

[Ali-Imran, 105] 

Domethënë: [Ata janë] Njerëzit 
e Bidatit. 

Nga Ibn Abbasi (radijallahu 
anhu) i cili ka thënë për fjalën e 
Allahut: 

 

Në Ditën (e Ringjalljes) kur disa 
fytyra do të zbardhen e kur disa 
fytyra do të nxihen. 

[Ali-Imran, 106] 

Fytyrat e Pasuesve të Sunetit 
(Ehlus-Sunneh) do të zbardhen kurse 
fytyrat e Pasuesve të Bidatit (Ehlul-
Bidah) do të nxihen. 



5 
 

Mes ajeteve [që kanë të bëjnë me 
ndalimin e Bidatit] është edhe fjala 
e Tij: 

 

Dhe vërtet, kjo është Rruga Ime 
e Drejtë (Sitatul-Mustekijm), 
kështu që ndiqeni atë dhe mos 
ndiqni (es-Subul) rrugë të tjera 
pasi ato do tju ndajnë e do tju 
largojnë nga Udha e Tij. Këtë jua 
ka urdhëruar Ai që të mund të 
bëheni Muttekunë (të përkushtuar 
në Besimin e Pastër Islam). [En-
Am, 153] 
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Siratul-Mustekijm (Rruga e 
Drejtë) është rruga në të cilën 
thërret Allahut dhe kjo rrugë 
është Suneti. Kurse Subul 
(rrugët e tjera) janë rrugët e 
njerëzve të mosmarrëveshjes të 
cilët largohen nga Rruga e Drejtë 
dhe ata janë Njerëzit  e  Bidatit .  
Këtu nuk bëhet f jalë për rrugët 
e mosbindjes ngase askush nuk 
e kthen mosbindjen në një  
rrugë të  ci lën e  ndjek 
vazhdimisht  -  duke imituar 
dhe duke i  përngjasuar 
Sheriati t ,  por ky përshkrim 
është specifik për bidatet e 
shpikura. Dhe argument për këtë 
është transmetimi i  Ismail it  
nga Sulejman bin Harb:  
Hammad bin Zejd na ka 
transmetuar nga Asim bin 
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Behdele, nga Ebu Ua~il, nga 
Abdullah 

[Ibn Abbasi] i  ci l i  ka 
thënë:  Një ditë  i  Dërguari bëri 
një vijë të drejtë pastaj bëri edhe 
Sulejmani një vijë të gjatë e të 
drejtë, dhe pastaj bëri vija të tjera 
në të majtë dhe të djathtë të saj dhe 
tha: Këto janë rrugë të ndryshme. Tek 
çdonjëraprej tyre qëndron një Shejtan që ifton 
njerëzit drejt tyre~, dhe pastaj tha 
ajetin: 

 

Dhe vërtet, kjo është Rruga Ime 
e Drejtë (Sitatul-Mustekijm), 
kështu që ndiqeni atë dhe mos 
ndiqni (es-Subul) rrugë të tjera... 

[En-Am, 153] 

që do të thotë se këto rrugë: 



8 
 

 

~ • . .do tju ndajnë e do tju 
largojnë nga Udha e Tij. 

[En-Am, 153] 

Bikr bin Ala ka thënë: Ai e 
kishte fjalën për shejtanët nga 
mesi i njerëzve dhe këto janë 
bidatet. Dhe Allahu e di më së 
miri. Ky hadith ka ardhur në 
shumë rrugë. 

Umer bin Seleme el-Hamdani 
ka thënë: Ishim ulur në 
mexhlis in e Ibn 

Mesudit (radijallahu anhu) në 
xhami, e cila ishte sheshuar pasi 
ishte shtruar me zhavorr. 
Ubejdul lah bin Umer Ibnul-
Khattab,  i  c i l i  sapo i shte  
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kthyer nga një  ekspeditë, i tha 
atij :  Çfarë është rruga e drejtë 
O Ebu Abdur-Rrahman? Ai u 
përgjigj: Pasha 2otin e Qabes, 
është ajo rrugë ku ka qenë i 
patundur babai yt deri sa hyri në 
Xhenet dhe pastaj u betua 
fuqishëm për këtë tri herë. 
Pastaj bëri një vijë në tokë me 
dorën e tij dhe bëri poashtu vija 
të tjera nga nga të dy anët e saj 
dhe tha: Profeti juaj u ka lënë 
tek ky fund (i vijës) kurse fundi 
tjetër i saj përfundon në Xhenet. 
Kushdo që qëndron i patundur në 
të ka për të hyrë në Xhenet dhe 
kushdo që kalon tek ndonjë nga 
këto vija do të shkatërrohet. 

Kurse  në  n jë  transmet im 
t je tër :  O Ebu Abdur-Rrahman,  
ç farë  është  rruga e drejtë? Ai 
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tha: I  Dërguari na la në fundin 
më të afërt të vijës kurse fundi 
tjetër i saj përfundon në Xhenet. 
Në të majtë e në të djathtë të saj 
ka rrugë në të cilat qëndrojnë 
burra që ftojnë ata që kalojnë 
pranë tyre, duke u thënë: 
Hajdeni nga kjo rrugë! Hajdeni 
nga kjo rrugë! Kështu, kushdo 
që do të shkojë me ta tek ato 
rrugë do të përfundojë në 2jarrin 
e X h e he n e m i t  d h e  k u s h d o  q ë  
d o  t ë  q ë nd r o j ë  i  pa t u n d u r  n ë  
r r u g ë n  madhështore do të 
përfundojë me të në Xhenet. 

Pastaj Ibn Mesudi (radijallahu 
anhu) tha: 
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Dhe vërtet, kjo është Rruga Ime 
e Drejtë (Sitatul-Mustekijm), 
kështu që ndiqeni atë dhe mos 
ndiqni (es-Subul) rrugë të tjera 
pasi ato do tju ndajnë e do tju 
largojnë nga Udha e Tij. Këtë jua 
ka urdhëruar Ai që të mund të 
bëheni Muttekunë (të përkushtuar 
në Besimin e  
Pastër Islam). [En-Am, 153] 

Muxhahid ka thënë për fjalën e 
Allahut: 
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~.dhe mos ndiqni (es-Subul) 
rrugë të tjera.  
[En-Am, 153] 

[Ato janë] bidatet dhe dyshimet. 

Abdur-Rrahman bin Mehdi ka 
thënë: Malik bin Enes është 
pyetur për Sunetin dhe ka thënë: 
Sunet është çdo gjë që nuk ka 
ndonjë emër tjetër përveç se 
Sunet - dhe pastaj recitoi: 

 

Dhe vërtet, kjo është Rruga Ime 
e Drejtë (Sitatul-Mustekijm), 
kështu që ndiqeni atë dhe mos 
ndiqni (es-Subul) rrugë të tjera 
pasi ato do  
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tju ndajnë e do tju largojnë nga 
Udha e Tij. 

[En-Am, 153] 

Bikr bin Ala ka thënë: Ai e ka 
fjalën - insha~Allah - për 
hadithin e Ibn Mesudit se  i  
Dërguari  bëri  një  vi jë .~ dhe 
përmendi hadithin.  

Ky  shpjeg im ( te fs i r )  t regon 
se  a je t i  i  përmbledh të  g j i tha  
rrugët  e  ndryshme të bidatit dhe 
nuk bën dallim ndonjë bidat nga 
të tjerët. 

Gjithashtu, mes ajeteve [që 
kanë të bëjnë me ndalimin e 
bidatit] është edhe thënia e 
Allahut të Lartësuar: 
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Dhe për Allahun është që tju 
qartësojë Rrugën e Drejtë, por ka  
edhe rrugë të tjera që të shmangin 
e të largojnë (nga e vërteta). Dhe 

po të kishte dashur, Ai do tju 
kishte udhëzuar ju të gjithëve (të 
gjithë njerëzimin). [Nahl, 9] 

Rruga e shpjeguar është Rruga 
e Hakut, kurse çdo rrugë tjetër të 
largon nga Haku - dhe këto janë 
rrugët e bidateve dhe dalaletit 
(devijimit), Allahu na ruajt që të 
mos përfundojmë tek ato. Është e 
mjaftueshme që të bëhet 
paralajmërim kundër cilitdo që 
largohet [nga Haku] dhe ajeti [i 
mësipërm] përmban 
paralajmërimin dhe ndalimin 
[kundër ndjekjes së rrugëve të 
tjera që devijojnë nga Haku]. 
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Ibn  Ueddah ka  thënë :  As im 
b in  Behde le  u  pye t :  O  Eb u  
Bekr ,  a  ke  menduar rreth fjalës 
së Allahut të Lartësuar: 

 

Dhe për Allahun është që tju 
qartësojë Rrugën e Drejtë, por ka  
edhe rrugë të tjera që të shmangin 
e të largojnë (nga e vërteta). Dhe 

po të kishte dashur, Ai do tju 
kishte udhëzuar ju të gjithëve (të 
gjithë njerëzimin). [Nahl, 9] 

Ai u përgjigj: Ebu Ua~il na ka 
njoftuar nga Abdullah Ibn 
Mesudi dhe ka thënë: Abdullah 
Ibn Mesudi bëri një vijë të drejtë 
dhe bëri vija të tjera në të majtë 
dhe në të djathtë të saj dhe pastaj 
tha: I Dërguari bëri një vijë si kjo 
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dhe tha për vijën e drejtën: Kjo 
është rruga e Allahut~. Kurse 
për vi jat  në të  majtë  e  në të  
djathtë  të  sa j  tha :  Këto janë 
rrugë të  ndryshme. Tek secila 
rrugë prej tyre është një shejtan 
që i fton njerëzit drejt saj. 
Allahu i Lartësuar ka thënë: 

 

Dhe vërtet, kjo është Rruga Ime 
e Drejtë (Sitatul-Mustekijm), 
kështu që ndiqeni atë. [En-Am, 
153] e deri në fund të ajetit. 

Nga Tustari, i cili ka thënë: 
Shpjegimi i rrugës (kasdus-
sebi j l ) - është rruga e Sunetit,  
kurse rrugë të tjera që të 
shmangin e të largojnë (ue  
minha xhair) - do të thotë që të 
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shpien në 2jarrin e Xhehenemit 
dhe ato janë sektet dhe bidatet. 

Nga Muxhahid, i cili ka thënë: 
Shpjegimi i rrugës (kasdus-
seb i j l ) - ka për qëllim rrugën e 
cila është e drejtbalancuar midis 
ekzagjerimit dhe neglizhimit 
dhe kjo tregon se ai që largohet 
prej saj është nga ata që e 
teprojnë ose është neglizhent 
dhe të dyja këto janë nga 
përshkrimet e bidateve. 

Nga Aliu i  cil i  e  lexonte këtë 
ajet U e  m i n k u m  x h a i r  (dhe 
mes jush është ai që largohet). 
Ata thanë: Ai kishte për qëllim 
këtë Umet. 

Pra, duket sikur ky ajet bashkë 
me ajetin para tij kanë ardhur me 
të njëjtin kuptim. 
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Dhe mes ajeteve është fjala e 
Allahut: 

 

Vërtet ata që e ndajnë fenë e tyre 
dhe shpërndahen në sekte e  
grupe (të çfarëdo lloji qofshin), ti 
(O Muhammed) nuk ke aspak të 
bësh 

me ta. Puna e tyre është vetëm 
me Allahun i Cili paskësaj do tu 

tregojë atyre çfarë ata vepronin. 

[En-Am, 159] 

Shpjegimi i këtij ajeti ka ardhur 
në hadithin e Aishes      

Dërguari ka thënë: O A ishe! Vërtet, 
ata që e ndajnë fenë e tyre dhe 
shpërndahen në sekte, kushjanë ata Unë 
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thashë: Allahu dhe i Dërguari i 
Tij e  dinë më së miri .  Ai  u 
përgjigj :  Atajanë Njerëzit e 
Epsheve, Njerëzit e  
Bidateve dhe Njerëzit e Devjimit nga ky 
Umet. O A ishe! Për çdo gjynah ka teube  
përveç fpër~ Njerëzit e Epsheve dhe 
Bidateve, për ta nuk ka teube dhe unëjam 
ipastër dhe i pa ajshëm nga ata dhe ata nga 
unë.~ 

Ibn Atijje ka thënë: Ky ajet 
përfshin Njerëzit e Epsheve, 
Bidateve dhe Devijimit për 
çështjet e vogla dhe çështjet e tjera, 
ata që janë nga njerëzit që futen 
në argumentime dhe debatime me 
arsyetime filozofike. E gjithë kjo 
drejtohet kundër gabimeve dhe 
besimeve të këqia. 

Dhe ai do të thotë - dhe Allahu e 
di më së miri - me njerëzit që 
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futen në argumentime dhe 
debatime me arsyetime filozofike 
në çështjet e vogla atë q ë  k a  
t h ë n ë  E b u  U m e r  b i n  A b d i l -
B e r r  n ë  k a p i t u l l i n  N d a l i m i  i  
Opinioneve (ra i)  në l ibrin e Tij  
Kitabul-Tlm të  ci l in do ta 
përmendim më vonë insha~Allah. 

Ibn Bettal përmend në Sherhul-
Bukhari nga Ebu Hanifja se ai ka 
thënë: Takova Atta Ibn Rabbah 
në Mekke dhe e pyeta për diçka 
dhe më tha: Nga cili vend je ti? 
Unë i thashë: Kufa. Ai tha: Mos 
je nga ai qyteti, [banorët e të 
cilit] e ndajnë fenë e tyre dhe 
shpërndahen në sekte? Unë 
thashë: Po. Ai tha: Nga kush 
grup je ti? Unë thashë: Jam nga 
ata që nuk i shajnë e nuk i 
mallkojnë Selefët, e besojnë 
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Kaderin dhe nuk bëjnë askënd 
qafir për hesap të gjynahut [që 
ka bërë]. Atta tha: Ti e di [të 
vërtetën] prandaj kapu fort. 

Nga el-Hasen i cili ka thënë: 
Uthman bin Affani erdhi një ditë 
dhe na mbajti një hytbe por 
njerëzit ia ndërprenë fjalën dhe 
filluan të gjuanin me  
guralecë njëri-tjetrin derisa ai tha: 
Ne dëgjuam një zë që vinte nga një 
prej dhomave të Grave të Profetit         

Besimtarëve.  Ai  tha:  E  
dëgjova atë duke thënë: Vërtet  
Profeti  juaj është i pastër dhe i 
pafajshëm nga ai që e ndan fenë e 
tij dhe shpërndahet në sekte dhe 
recitoi: 
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Vërtet ata që e ndajnë fenë e tyre 
dhe shpërndahen në sekte e  
grupe (të çfarëdo lloji qofshin), ti 
(O Muhammed) nuk ke aspak të 
bësh me ta.  [En-Am, 159] 

el-Kadij Ismail ka thënë: 
Mendoj se ai e ka patur fjalën 
duke thënë Nëna e  Besimtarëve 
për Umm Seleme pai  është  
përmendur në disa  hadithe se 
Aisha në atë kohë ka qenë duke 
bërë Haxhin.  

Nga Ebu Hurejra  :  Ky a je t  u 
shpal l  për  këtë  Umet.  

Nga Ebu Umame: Ata janë 
Khauarixhët .  
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El-Kadij ka thënë: Kuptimi i 
jashtëm i Kuranit tregon se 
kushdo që sjell një bidat në fe 
ashtu si Khauarixhët e të tjerët - 
hyn tek ky ajet ngase ata bëjnë 
bidat, ata zihen dhe debatojnë 
[rreth bidatit], shkaktojnë 
përçarje dhe shpërndahen në 
sekte. 

Dhe mes këtyre ajeteve është 
edhe fjala e të Lartësuarit: 

 

Dhe të mos u bëni prej 
Mushrikunëve. Nga ata të cilët e 
ndanë  
fenë e tyre (të cilët e lanë Islamin e 
Vërtetë) dhe u bënë sekte më vete 
(duke sjellë Bidate - risi e 
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rishikime të fesë së pastër e të 
vërtetë duke e  
përzier me gjëra jofetare si dhe 
duke ndjekur epshet e tyre), secili 
sekt duke u kënaqur me të veten. 
[Rum, 31-32] 

Fjala ferraku lexohet gjithashtu 
farraku [që do të thotë të 
largohesh dhe të ndahesh nga 
feja.] Ebu Hurejra (radijallahu 
anhu) e ka shpjeguar atë në 
lidhje me Khauarixhët dhe është 
transmetuar si merfu nga Ebu 
Umame. 

Është thënë gjithashtu: Ata 
janë Njerëzit  e Epsheve dhe 
Bidateve. Ata 

kanë thënë: Aisha e ka 
transmetuar nga Profeti dhe 
arsyeja është se kjo është natyra 
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e atij që bën bidat - siç ka thënë 
Ismail el-Kadij dhe siç u tha më 
lart në ajetet e mëparëshme. 

Dhe mes këtyre ajeteve është 
edhe fjala e të Lartësuarit: 

 

Thuaj: Ai ka Fuqi të dërgojë 
ndëshkim mbi ju nga lart ose nën 
këmbët tuaja, ose tju mbulojë me 
ngatërresa në luftë grupesh e 
partish dhe t’ju bëjë që të shijoni 
dhunë nga njëri-tjetri. [En-Am, 65] 

Nga Ibn Abbasi (radijallahu 
anhu) i cili ka thënë: Do tju 
mbulojë me ngatërresa në luftë 
grupesh, këto janë epshet e 
ndryshme e të papajtueshme 
(d.m.th bidatet). 
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Dhe në thënien e Tij: 

 

~ ...dhe tju bëjë që të shijoni 
dhunë nga njëri-tjetri.Il  
[En-Am, 65] 

hyn edhe shpallja qafir e njërës 
palë nga një palë tjetër aq sa ata 
luftojnë kundër njëri-tjetrit,  
sikurse ndodhi me Khauarixhët 
kur ata u rebeluan kundër 
Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit 
(Ehlus-Sunnah uel-Xhemah). 

Është thënë se kuptimi i ajetit: 

 

~...ose tju mbulojë me ngatërresa 
në luftë grupesh e partish...Il  
[En-Am, 65] është: Do tju 



27 
 

mbulojnë 
mosmarrëveshjet/përçarjet.~ 

M u x h a h i d  d h e  E b u l - A l i j e  
k a  t h ë n ë :  K y  a j e t  ë s h t ë  p ë r  
U m e t i n  e  Muhamedit. 

Ebul-Ali je  ka thënë:  Ata janë 
katër në numër;  dy prej  tyre u 
shfaqën n j ë z e t ë  e  p e së  v j e t  
p a s  v de k j e s  s ë  P ro f e t i t  .  A t a  
u  m b u l u a n  n g a  ngatërresat në 
luftë mes grupeve dhe disa prej 
tyre shijuan dhunën e të tjerëve. 
Kurse dy të tjerët që mbeten kanë 
për të ardhur me siguri: do të 
fundosen poshtë jush (nga toka) 
dhe do të shpërfytyrohen mes 
jush. 

Dhe e gj ithë kjo është mjaft  e  
qartë se mosmarrëveshjet  dhe 
epshet (d.m.th. bidatet) janë të 
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urryera e jo të pëlqyera, janë të 
dënueshme e jo të lëvdueshme. 

Është transmetuar nga 
Muxhahid në lidhje me fjalën e 
Allahut: 

 

Por ata nuk do të pushojnë në 
mospajtimin e tyre.  
Përveç atij mbi të cilin Zoti yt ka 
dhuruar Mëshirën e Tij dhe mu  
për këtë Ai i krijoi ata. [Hud, 118-
119] 

Ai tha për ata që kanë 
mospajtim: Ata janë njerëzit  e  të  
pavërtetës  (Ehlul-Batil)~ .  Kur se  
përveç Atij mbi të cilin Zoti yt 
ka dhuruar Mëshirën e Tij:  Ata  
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janë njerëzit  e  të  vërtetës  
(Ehlul-Hak),  mes tyre nuk ka 
ndonjë mospajtim. 

Është transmetuar nga Mutarrif 
bin Shakhir se ai ka thënë: Sikur 
epshet të ishin veç një (të 
bashkuara) atëherë njeriu do të 
thoshte: Ndoshta aty është e 
vërteta.  Por kur epshet ndahen 
dhe shpërndahen [dhe bëhen 
shumë], atëherë çdo njeri që ka 
arsye e di se e vërteta nuk ndahet 
kurrë [nuk bie në kundërshtim 
me vetveten]. 

Nga  Ikr ima :  Por ata nuk do të 
pushojnë në mospajtimin e tyre 
domethënë në epshet [pra në 
bidatet e tyre] kurse përveç Atij 
mbi të cilin Zoti yt ka dhuruar 
Mëshirën e Tij,  ata janë Pasuesit 
e Sunetit (Ehlus-Sunneh). 
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Ebu Bekr bin Thabit el-Khatib 
ka përmendur nga Mensur bin 
AbdurRrahman se ai ka thënë: 
Ishim ulur me Hasenin dhe pas 
meje po rrinte një burrë i cili më 
urdhëroi që ta pyes atë për fjalën e 
Allahut: 

 

Por ata nuk do të pushojnë në 
mospajtimin e tyre. Përveç atij mbi 
të cilin Zoti yt ka dhuruar 
Mëshirën e Tij. 

[Hud, 118-119] 

Ai tha: Po, ata nuk do të 
pushojnë së paturi mospajtim në 
rrugët e tyre të ndryshme përveç 
atij mbi të cilin Zoti yt ka dhuruar 
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Mëshirën e Tij dhe atij që Ai i 
dhuron Mëshirën e Tij nuk ka 
mospajtim. [d.m.th. ai nuk është 
në kundërshtim me të vërtetën, ai 
është i qartë rreth saj.] 

Ibn Uehb transmeton nga 
Umer bin Abdul-Azijz dhe Malik 
bin Enes : Njerëzit e Mëshirës 
nuk kanë mospajtim. Ky ajet ka 
një shpjegim mjaft të bukur i cili 
do të vijë më vonë - insha~Allah.~ 
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