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 “Kurorëzimi she shkurorëzimi sipas normave islame dhe sfidat 
bashkëkohore”. 

 

Sektori Fetaro Arsimor pran Rijasetit të BFI në RM duke marrë nevojat 
e myslimanëve në Republikën e Maqedonisë, konstatoi se ka nevojë 
imanente për organizimin e një seminari me nëpunësit fetar, ku do të 
trajtohen çështje të rëndësishme për familjen dhe shoqërinë islame në 
përgjithësi. Për këtë arsye sektori Fetaro –Arsimor, harton një program-
projekt të cilin do ti propozojë Reisul Ulemas për miratim dhe më pas të 
fillojë implementimi praktik i këtij programi. 

Në vazhdim po paraqesim propozim programin në tërësi që i është 
propozuar Reisul Ulemas nga sektori Fetaro-Arsimor. 
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Program i detajuar 
Për realizimin e seminarit njëditorë që do të realizohet nëpër Muftinitë e 

BFI-së, dërguar Muftinive të BFI-së. 
 
 
Marrë parasysh se faktin se Kontrata e kurorëzimit është akt i shenjtë 

mbi ndërtimin e familjes së shëndoshë islame dhe kontratë mbi të cilën 
mbështeten edhe të drejta elementare familjare, veçanërisht duke marrë 
parasysh kohën që po jetojmë ku degjenerimi i institucionit familje po 
merr përmasa të gjëra, Rijaseti i BFI –së me propozim të sektorit Fetaro 
- Arsimor vendosi për mbajtjen e një seminari një ditorë me të gjithë 
nëpunësit fetarë, ku do të trajtohen probleme nga kjo lëmi. Seminari do 
të realizohet në bashkëpunim dhe koordinim me Muftinitë e BFI-së dhe 
do të shtrihet në mbarë territorin e R. së Maqedonisë, me të gjithë 
nëpunësit fetar që ushtrojnë detyrat fetare në teren. Marrë parasysh 
rolin dhe rëndësinë e Seminarit, prezenca e nëpunësve fetar është 
obligative. 

 
Tema boshte: Tema boshte e seminarit do të jetë: 

“ Kurorëzimi dhe shkurorëzimi sipas normave islame dhe sfidat 
bashkëkohore” 

 
Nëntemat e mundshme që do të shtjellohen janë: 
 
- Vlera dhe rëndësia e lidhjes së kontratës së martesës sipas islamit 

dhe problematikat që paraqiten në teren. 

- Kushtet e domosdoshmërisë dhe vlefshmërisë së lidhjes së kontratës 
së kurorëzimit, (forma praktike) 

- Obligimet e bashkëshortëve mes veti dhe përgjegjësia e tyre në 
formimin e familjes së shëndoshë, 

- Shkurorëzimi, si akt i lejuar por i urryer sipas islamit, llojet e 
shkurorëzimeve dhe pasojat e saja. 

- Çështjet që kanë të bëjnë me pasojat e shkurorëzimit, si Ideti, 
edukimi i fëmijëve, ndarja e pasurisë, vendbanimit etj. 

 

Qëllimi Seminarit 
Qëllimi i këtij seminari një ditorë, përveç tjerash do të jetë: 
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- Mobilizimi i të gjitha forcave teologjike në radhët e BFI- së për 
implementimin sa më të mirë aspektin juridik islam dhe efikas në 
aspektin institucional. 

- Shpjegimi teorik islam dhe shkencor i këtyre çështjeve dhe 
unifikimi mendimeve sa më shumë që të jetë e mundur rreth këtyre 
çështjeve, me qëllim të ruajtjes së unitetit të myslimanëve. 

- Këmbimi i mendimeve dhe përvojave që dalin nga tereni me 
qëllim që masat preventive të jenë sa më efikase. 

 

 
Vendi i Realizimit:  
 
Në pamundësi fizike që të tubohen të gjithë nëpunësit fetarë të BFI-së 

në RM në një vend për, për realizimin e këtij projekti, kemi vendosur që 
seminari të mbahet në 6 Muftini, varësisht nga territori ku ato gjenden. 
Seminaret do të mbahen në këto Muftini:  

 
I-. Takimi i parë më 12. 03. 2018 (dita e hënë) 
  Takimi i parë do të bëhet në Ohër, me nëpunësit fetar të këtyre 

Muftinive: 
Miftinisë së Ohrit   
Mufinisë së Strugës  
Muftinisë së Dibrës   
Muftinisë së Resnes   
Muftinisë së Manastirit 

 
II- Takimi i dytë më 13. 03. 2018 (dita e martë) 
Takimi i parë do të bëhet në Gostivar, me nëpunësit fetar të këtyre 

Muftinive: 
 Muftinisë së Gostivarit   

Muftinisë së Kërçovës  

III- Takimi i tretë më 14. 03. 2018 (e merkur) 
Takimi i parë do të bëhet në Shtip, me nëpunësit fetar të kësaj 

Muftinie: 
Muftinisë së Shtipit   
Muftinisë së Velesit    
Muftinisë së Prilepit 

 
IV- Takimi i katërt më 15. 03. 2018 (e enjte) 



4 
 

Takimi i parë do të bëhet në Tetovë, me nëpunësit fetar të kësaj 
Muftinie. 

 
V- Takimi i pestë më 19. 03.2018 (e hënë) 
Takimi i parë do të bëhet në Kumanovë, me nëpunësit fetar të kësaj 

Muftinie: 
 
VI- Takimi i gjashtë më 20. 03. 3018 (e martë) 
  Takimi i parë do të bëhet në Shkup, me nëpunësit fetar të kësaj 

Muftinie: 
 
 

Programi i Realizimit: 
 
Implementimi i seminarit do të bëhet përmes panele (seancave) që në 

çdo takim do të mbahen nga dy panele.  
 
Paneli i parë  
Takimet duhet të fillojnë në ora  10:00. 

- Lexim Kur’ani   10:00 -10:05 m 
- Fjalë përshëndetëse nga Muftiu 10:05–10:15  
- Ligjëruesi i parë,   10:20 – 10:40 m 
- Ligjëruesi i dytë,   10:40 – 11:00 m 

 
Paneli i dytë  
Paneli i dytë duhet të fillojë në ora:  11:15 

- Ligjëruesi i parë   11:15 - 11:35 m 
- Ligjëruesi i dytë   11:35 - 11:55 m 
- Promovimi i certifikatës 11:55 – 12:05 m 
- Hapja e diskutimit   12:05 – 13:00 m 
- Nga ora 13:00 namazi i drekës, dhe dreka.  

 
 
 

Realizatorë: 
 
Në realizimin e këtij projekti në aspektin praktik do të jenë të kyçur: 
 

1. Sektori Fetaro-arsimor pran Rijasetit të BFI-së 
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 Sektori Fetaro arsimor si përfaqësues i Rijasetit të BFI-së nën 
patronatin e të cilit realizohet ky projekt. Sektori Fetaro-Arsimor ka për 
obligim të siguroj: 
 Ligjërues, njohës të mirë të çështjeve nga e drejta familjare, që do 

të autorizohen nga Rijaseti i BFI-së. 
  Të sigurojë transportin e ligjëruesve nga Selia e BFI- Shkup deri 

në Muftininë ku mbahet seminari dhe anasjelltas. 
 Të siguroj projekt Certifikatën e Kurorëzimit. 
 Të sigurojë certifikata për pjesëmarrësit në seminar, 
 Të sigurojë mirënjohje për realizuesit e seminarit, 
 Të mbajë kontakte të vazhdueshme me Muftinitë ku do të 

realizohet seminari. 
 
 
2. Muftinia e BFI-së 
 
- Muftinitë e BFI-së që në territorin e tyre realizohet seminari, 

kanë këto obligime: 
 Të sigurojnë lokalin ku do të mbahet takimi, me kushtet adekuate 

për seminar. 
 Të përgatisë ftesat dhe të ftojë nëpunësit fetarë nga territori i 

tyre. 
 Të përcaktojë një ligjërues nga radhët e imamëve nga territori i 

saj. 
 Të bartin shpenzimet eventuale të takimit në Muftininë 

përkatëse. 
 

Promovim i certifikatës së kurorëzimit 
 
Marrë parasysh faktin se certifikatat e Kurorëzimit që lëshohen nga 

BFI respektivisht nga Muftinitë e BFI-së edhe pse në vendin ku lëshohen 
nuk kanë ndonjë fuqi juridike, të njëjtat në vendet e perëndimit kanë 
vlerë si dokument, andaj për ta prezantuar BFI sa më dinjitoz si jashtë 
vendit ashtu edhe brenda si dhe për të pasur një pasqyrë më të saktë në 
të ardhmen, propozojmë që nëpër të gjitha Organet e BFI, respektivisht 
Muftinitë të jenë të pajisura me këto mjete: 

- Të përdoren certifikatat Unike të Kurorëzimit, dhe shkurorëzimit 
që do të planifikohen dhe botohen nga Rijaseti i BFI Shkup, me qëllim që 
të jenë Unike në tërë territorin e RM. 
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- Certifikatat e kurorëzimit duhet të jenë të nënshkruara nga 
nëpunësi fetar në teren që ka kryer aktin e kurorëzimit, dhe e njëjta të 
regjistrohet në librin bazë të kurorëzimit në Muftini, pasi të nënshkruhet 
nga Muftiu. 

- Secila Muftini duhet të pajiset me Librin bazë, enkas për 
kurorëzim dhe shkurorëzim të palëve ku do të regjistrohet numri i 
protokollit, data dhe të dhënat tjera të detyrueshme. 

- Në trajnim do të bëhet edhe promovimi i certifikatës së 
kurorëzimit dhe njëkohësisht edhe certifikatës së shkurorëzimit 

 
 
 

Sektori Fetaro Arsimor pran Rijasetit të BFI- 
 Shkup 
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Miratimi i projektit. 

Projekti i propozuar nga Sektori Fetaro-Arsimor ju paraqit Reisul 
Ulemas në formë të shkruar dhe pas një konsultimi, Reisul Ulema H. 
Sulejman ef. Rexhepi miratoi realizimin e këtij projekti me vendim të 
datës, 21. 02. 2018 me nr. 03/124, ku më pas ky vendim në formë të 
qarkores ju lëshua të gjitha muftinive të BFI-së, ku së bashku me 
qarkoren u lëshua edhe programi i seminarit.  

Këtë vendim dhe këtë seminar e mirëpritën dhe e përshëndetën të 
gjitha muftinitë e BFI-së pa përjashtime, duke konstatuar se një tematikë 
e tillë është shumë e rëndësishme për shoqërinë islame dhe, për 
realizimin e këtij programi u rreken me seriozitetin më të madh. 

 

Ligjëruesit e këtij seminari. 

Për implementimin praktik të këtij seminari në koordinim me Reisul 
Uleman dhe Muftitë u përcaktuan edhe realizatorët- respektivisht 
ligjëruesit e këtij seminari, që ishin: 

1. Jusuf ef. Zimeri – drejtori i sektorit fetaro-arsimor pran Rijasetit 
të BFI-së dhe bartës i programit, 

2. Dr. Taxhedin ef. Bislimi – Ligjërues në Fakultetin e shkencave 
Islame -Shkup 

3. Dr. Shaban ef. Sulejmani – Ligjërues në Fakultetin e shkencave 
Islame –Shkup, 

4. Idriz ef Idrizi – Referent – Referent fetaro-arsimor pran 
Muftinisë së BFI-së Tetovë, 

5. Afrim ef. Alija- ligjërues në Medresenë Isa Beu –Shkup, paralelja 
e vajzave në Gostivar. 

6. Ibrahim ef. Aliu, Imam në Tetovë i cili ligjëroi në Muftininë e 
Tetovës me propozim të Muftinisë së Tetovës, 

7. Llukman ef. Neziri, imam në Shkup, i cili ligjëroi në Muftininë e 
Shkupit me propozim të muftinisë. 

8. Nasir ef. Rexhepi, Muftiu i Shtipit. 

 

 

Pesë ligjëruesit e parë ishin përfaqësues të Rijasetit të BFI-së që u 
angazhuan me ligjërata varësisht nga nevoja dhe mundësia e tyre nëpër 
Muftini, kurse tre të tjerët ishin ligjërues që përfaqësonin Muftininë 
përkatëse nga gravitonin. 
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Takimi i ligjëruesve mes veti 

 

Për të qenë sa më të koordinuar në çështjen e realizimit të seminarit, 
unë si drejtor i sektorit dhe si bartës i projektit më 26. 02. 2018 i ftova të 
gjithë ligjëruesit në zyrën time në BFI, për tu konsultuar mes veti për 
rrjedhën e realizimit. Në takim ishin të gjithë ligjëruesit dhe aty pas 
shumë konsultave mes veti, përcaktuam edhe rrjedhën e punëve të 
mëtutjeshme të seminarit. 

 

Implementimi praktik i seminarit 

 

Strugë: 12. 03. 2018 (dita e hënë) 

Në planprogram ishte paraparë që seminari të fillojë më 12. 03. 2018 
në Muftininë e Ohrit me fillim në ora 10:00, por me kërkesë të Muftinisë 
së Ohrit, për shkak të disa obligimeve shtesë, ky takim pas një 
konsultimi me Muftiun e Strugës Salim ef. Sulejmani, u transferua në 
Muftininë e Strugës në të njëjtën ditë dhe orar. Në këtë takim do të 
merrnin pjesë imamët nga Muftinia e Strugës, Dibrës, Ohrit, Resnës, dhe 
Manasitirit.  

Ligjëruesit për këtë seminar ishin:  

1. Jusuf ef. Zimeri, 
2. Taxhdein ef. Bislimi 
3. Idriz ef. Idrizi 
4. Afrim ef. Alija. 

Operativa e Muftinisë së Strugës në krye me Muftiun Salim ef. 
Sulejmanin, kishin marrë 
masat e duhura të 
organizimit teknik të lokalit 
ku do të mbahej seminari. 
Edhe ne si ligjërues edhe 
imamët nga të gjitha 
muftinitë arritëm në kohë 
dhe filluam seminarin në 
kohën e përcaktuar pa asnjë 
pengesë. 
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Pas leximit të disa ajeteve kur’anore nga njëri prej imamëve, fjalën e 
rastit e mbajti Muftiu i Strugës Salim ef. Sulejmani, cili përshëndeti 
fillimisht të pranishmit duke filluar nga muftitë që ishin prezent, 
panelistët dhe të gjithë imamët që ishin të pranishëm. Më pas 
përshëndeti edhe iniciativën e Rijasetit për këtë seminar më se i 
nevojshëm për imamët dhe të gjithë neve. 

Pas përshëndetjes së Muftiut, panelistët filluan me punën e tyre. 
Panelisti i parë ishte Jusuf ef. Zimeri, i cili edhe si bartës i këtij projekti, 
përshëndeti të 
pranishmit dhe 
njëkohësisht falënderoi 
edhe muftininë për 
mundësinë e realizimit 
të këtij seminari pastaj 
përshëndeti edhe 
imamët që ishin të 
pranishëm. Më pas bëri 
disa sqarime rreth 
nevojës së këtij seminari, 
qëllimit dhe synimit të 
tij. Pas kësaj elaboroi në pika të shkurta Fejesën dhe rëndësinë e saj 
sipas islamit, problematikat që ndodhin me rastin e prishjes së fejesës 
dhe dispozitën e dhuratave pas prishjes së fejesës, që shpeshherë 
paraqet problem në xhematet tona. Më pas paraqiti edhe dispozitat e 
martesës, roli dhe rëndësia e martesës sipas islamit, roli i kontratës së 
shëndoshë në ndërtimin familjes së shëndoshë etj. 

Panelisti i dytë ishte Prof. Afrim ef Alija i cili foli për rëndësinë e 
kontratës së martesës, kushtet që ndë rlidhen me kontratën e martesës 
dhe pasojat nga mos respektimi i kontratës së martesës. 

Panelisti i tetë ishte prof. Taxhedin ef. Bislimi i cili foli për disa çështje 
të rëndësishme rreth kontratës së martesës. Foli për mënyrën konkrete 
të lidhjes së 
kontratës, për 
disa lloje të 
kontratave 
bashkëkohore 
të martesës, dhe 
foli edhe për 
shkurorëzimin 
dhe llojet e 
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shkurorëzimit, përfshirë këtu edhe Mehrin, llojet e mehrit dhe mënyrat 
se si duhet paguar ato. Theks të veçantë i kushtoi Idetit, i cili shpeshherë 
siç theksoi ai nuk po respektohen në mesin e myslimanëve dhe pasojat e 
mosrespektimit.  

Panelsiti i katër ishte Idriz ef. Idrizi i cili poashtu foli për disa detare 
rreth martesës dhe shkurorëzimit. 

Pjesa e fundit ishte pjesa e debatit dhe konsultimeve. Vlen të theksohet 
se shumë imam panelistëve ju drejtuan me pyetje të llojllojshme për 
problemet me të cilat ballafaqohen imamët në teren. Të gjithë 
pjesëmarrësit në debate përshëndetën këtë iniciativë dhe e vlerësuan si 
të domosdoshme, bile pati zëra se ndoshta edhe e vonuar por megjithatë 
e domosdoshme. Vlen të theksohet se të gjithë imamët e pranuan me 
kënaqësi dhe 
ndien veten të 
përkrahur nga 
institucioni në 
këtë lëmi. 

Të gjithë 
imamëve që 
ishin prezent, ju 
nda certifikatë 
nga BFI për 
pjesëmarrje në 
këtë seminar. 
Numri i 
pranishëm ishte si vijon: 

1. Muftinia e Ohrit   03 Imamë  
2. Muftinia e Resnës   05 imamë + Muftia 
3. Muftinia e Dibrës   16 imamë + Muftia 
4. Muftinia e Strugës   24 imamë + Muftia 
5. Muftinia e Manastirit  03 imamë 

Pas përfundimit të seminarit Muftinia e Strugës shtroi drekë për të 
gjithë imamët që ishin prezent. 
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2. Gostivar, 13. 03. 2018  

 

Në bazë të planprogramit dita e dytë e seminarit ishte paraparë të 
realizohet në Muftininë Gostivarit, ku të 
pranishëm do të ishin edhe imamët e 
Kërçovës. Seminari do të mbahet në godinën e 
Medresesë Isa Beu paralelja e vajzave në 
Gostivar, ku plotësoheshin kushtet për një 
seminar me atmosferë të këndshme. 

Në Gostivar 
në një 
ambient si 
për herë 
këndshëm 
arritëm me 
kohë dhe atje 
na priste 
Muftiu i 
Gostivarit Shaqir ef, Fetahu me bashkëpunëtorët e tij. 

Këtë ditë në 
seminar si 
panelit ishin 
caktuar: 

1. Jusuf ef. 
Zimeri 

2. Shaban ef. 
Sulejmani 
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3. Taxhedin ef. Bislimi 
4. Afrim ef. Alija 

Ajo që e bëri më madhështore këtë seminar ishte prezenca e kreut të 
BFI, Resul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi i cili kishte ardhur enkas për ti 
dhënë përkrahje seminarit dhe për ti përshëndetur të pranishmit.  

Meqë në 
Muftininë e 
Gostivarit kishte 
edhe mediume, 
para se të fillojë 
seminari Reisul 
Ulema i BFI-së H. 
Sulejman ef. 
Rexhepi kishte 
bërë një 
prononcim për 
mediumet. 
Gjithashtu për 
mediume prononcim pati edhe Muftiu i Gostivarit Shaqir ef. Fetahu dhe 
panelisti Dr. Shaban ef. Sulejmani.  

Si zakonisht seminari u hap me lexim të Kur’anit. Më pas fjalë 
përshëndetëse ju dha Muftiut të Gostivarit Shaqir ef. Fetahut i cili 

përshëndeti të 
pranishmit në 
krye me Reisul 
Ulema h. 
Sulejman ef, 
Rexhepi. Meqë i 
pranishëm ishte 
edhe myftiu i 
Kërçovës Murat 
ef. Huseini, edhe 
atij ju dha fjala 

përshëndetëse. 
Më pas fjalën e 
rastit e mbajti 

Reisul Ulema i cili në fjalimin e tij përveç se përshëndeti të pranishmit 
dhe i uroj sukses seminarit, potencoi se ky seminar është shumë i 
rëndësishëm për shkak se ka të bëjë me ruajtjen dhe kultivimin e 
vlerave të familjes si bërthama e parë e shoqërisë së shëndoshë. 
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Më pas panelsitët filluan me punën e tyre ku bënë elaborime të 
detajuara rreth temës së kurorëzimit dhe shkurorëzimit si dhe sfidat me 
të ballafaqohet sot shoqëria islame. Në fund, të gjithë pranishmëve ju 
shpërndanë certifikatë për pjesëmarrje në seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i imamëve që kishte marrë pjesë në seminar ishte si vijon: 

1. Nga muftinia e Gostivarit  50 imamë 
2. Nga muftinia e Kërçovës  18 imamë. 

Pas përfundimit të seminarit, Muftini e Gostivarit kishte shtruar drekë 
për të gjithë të pranishmit. 
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3. Muftinia e Shtipit 14. 03. 2018  

 

Në Muftininë e Shtipit ishte dita tretë e realizimi të seminarit. Seminari 
në Muftininë e 
Shtipit u realizua 
në objektin e 
Medresesë, 
respektivisht në 
mesxhidin e 
xhamisë. 
Seminari në 
muftininë e 
Shtipit u mbajt 
me imamët e 
muftinisë së 
Shtipit, Velesit dhe të Shtipit.  

Panelist në këtë seminar ishin: 

1. Jusuf ef. Zimeri 
2. Afrim ef. Aliu 
3. Idriz ef. Idrizi 
4. Nasir ef. Rexhepi 

Në këtë 
seminar në një 
atmosferë mjaft 
impozante në 
radhët e 
panelistëve si 
mysafir nderi 
ishte edhe ish. 
Muftiu i Shtipit 
Isa ef.Ismaili i 
cili poashtu pati 
një fjalim të 
shkurtë. Seminari ishte zhvilluar kryesisht në gjuhën maqedone edhe 
pse disa raste pati sqarime edhe në gjuhën shqipe. 
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Në seminar ishin prezent 40 imamë nga tri muftinitë, dhe në pjesën e 
diskutimeve pati një interesim jashtëzakonisht të madh ku imamët 
parashtruan probleme të shumta me të cilat ballafaqohen në teren. 
Panelistët dhanë sqarime dhe udhëzim dhe kjo vërtetë krijoi atmosferë 

impozante. Pas përfundimit të seminarit u shpërndanë certifikatat për 
pjesëmarrësit, u fal namazi i drekës dhe u shtrua dreka për të gjithë të 
pranishmit në Medrese. 
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Muftinia e Tetovës 15. 03. 2018  

Në muftininë e Tetovë dita e katër e realizimit të seminarit. Në 
Muftininë e Tetovës seminari u realizua në sallën e vogël të Universitetit 
të Tetovës. Panelistët që 
realizuan seminarin në 
Muftininë e Tetovës ishin: 

1. Jusuf ef. Zimeri 
2. Taxhedin ef. Bislimi 
3. Ibrahim ef. Alija, 
4. Idriz ef. Idrizi 

Në Muftininë e Tetovës 
atmosferë më madhështore 
i dha edhe prezenca e Reisul 
Ulemas H. Sulejman ef. Rexhepi i cili kishte ardhur enkas për ti dhënë 
përkrahje pa rezervë seminarit, i cili para se të fillonte seminari pati 
edhe një prononcim për mediumet lokale, ku foli për rolin, rëndësinë 
dhe qëllimin e këtij seminari. 

Në sallë ishin prezent ishin 70 imamë nga Muftinia e Tetovës. Pas 
hapjes së seminarit si zakonisht me lexim të ajeteve Kur’anore, fjalën 
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përshëndetëse e pati Muftiu i Tetovës Qani ef. Nesimi, i cili përshëndeti 
të pranishmit dhe uroj mbajtjen e seminarit si domosdoshmëri kohore. 

 Më pas 
fjalën e 
rastit e 
mori 
Reisul 
Ulema H. 
Sulejman 
ef. 
Rexhepi, i 
cili 
përveç 
përshënd
etjes së të 
pranishm
ëve edhe 
seminarit 
i dëshiroj punë të mbarë.   

Pas përfundimit të seminarit, u shpërndanë certifikatat për imamët 
dhe më pas përfundoi seminari, e pas përfundimit të seminarit Muftinia 
për të gjithë mysafirët kishte shtruar drekë. 
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Muftinia e Kumanovës 19. 03. 2018  

Në muftininë e  Kumanovës seminari i paraparë ishte në ditën e pestë 
të seminarit.  

Në Muftininë e kumanovës, panelistët ishin: 

1. Jusuf ef. Zimeri 
2. Idriz ef. Idrizi, 
3. Berat ef. Ramadani 
4. Isa ef. Ismaili. 

Si zakonisht 
pas leximit të 
disa ajeteve 
kur’anore për 
hapjen e 
seminarit, në 
mungesë të 
Muftiut 
Abedin ef. 
Imeri, i cili për 
shkaqe 
shëndetësore 
nuk ishte prezent, seminarin në emër të muftinisë dhe myftiut e 
përshëndeti sekretari i muftinisë Enver ef. Zekiri, i cili përshëndeti këtë 
nismë të BFI-së duke e vlerësuar këtë seminar si domosdoshmëri 
kohore. 

Seminari u 
mbajt në 
objektin e 
Muftinisë, në 
sallën e saj e cila 
ishte e 

përshtatshme 
për mbajtjen e 

seminarit. 
Numri i 
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imamëve që 
ishin prezent në 
Muftininë e 
Kumanovës ishte 
23 imamë.  

Pas 
përfundimit të 
ligjëratave nga 
panelistët, u hap 
diskutimi rreth 
problemeve të 
ndryshme që kanë të bëjnë me këtë tematikë. Në biseda u kyçën një 
numër i mirë i imamëve. 

Për në fund, seminari përfundoi me leximin e disa ajeteve kur’anore. 
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Muftinia e Shkupit 20. 03. 2018 

Hallka e fundit ku do të përfundojë seminari ashtu siç ishte paraparë 
në program ishte Muftinia e Shkupit. Seminari në Muftininë e Shkupit 
ishte realizuar në Restoranin Festina, në një ambient shumë impozant 
dhe mirë i përgatitur.  

Panelistë të seminarit në Shkup ishin:  

1. Jusuf ef. Zimeri 
2. Taxhedin ef. Bislimi 
3. Idriz ef. Idrizi 
4. Llokma nef. Kamberi 

Si zakonisht seminari filloi me lexime nga ajetet kur’anor, e më pas 
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fjalën e rastit e mori myftiu i Shkup Qenan ef. Ismaili, i cili të pranishmit i 
përshëndeti edhe në emrin e tij personal por edhe në emër të Reisul 
Ulemas. Muftiu vlerësoi këtë aktivitet si të domosdoshëm dhe uroj që 
takime dhe seminarë të këtillë edhe në tema tjera duhet të ketë sa më 
shpesh që ka mundësi. 

Më pas filluan panelsitët me ligjëratat e tyre. Panelisti i parë Jusuf ef. 
Zimeri theksoi rëndësinë e këtij seminari si dhe arsyet dhe qëllimet e 
këtij seminari. Pastaj bëri një analizë shkencore rreth rolit të familjes 
duke filluar nga fejesa e mëpas.  

Pastaj folën edhe panelistët tjerë ku shkoqitën tema dhe 
problematika të ndryshme që kanë të bëjnë me temën boshte të 
seminarit. Në fund, u diskutua rreth një orë rreth temës, ngase në biseda 
u kyçën një numër bukur i mirë e imamëve. 

Në seminarë prezent ishin 70 imamë, vaiza e mualima nga Muftina e 
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Shkupit, dhe që të gjithë treguan interesim për këtë aktivitet me kërkesë 
se aktivitetet e tilla do të jenë më të shpeshta. 

Në fund, të gjithë të pranishmëve u ndanë certifikatë për pjesëmarrje 
në seminar. Pas përfundimit të seminarit namazi i drekës u falë në 
mënyrë të organizuar dhe menjëherë u shtrua drekë nga Muftinia e 
Shkupit për të gjithë imamët që ishin prezentë. 
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Konkluzione: 

 

Gjatë zbatimit gjashtë ditorë të seminarit me nëpunësit fetar 
(imamët, vaizët, mualimat) në  Republikën e Maqedonisë u shtjelluan një 
sërë temash dhe problematikash si nga ligjëruesit ashtu edhe nga 
imamët me të cilat ballafaqohen nëpunësit fetarë në teren. Për 
realizimin praktik të seminarit, përveç organizatorit, ligjëruesve dhe 
Muftive bashkë me operativat e muftinive dhe imamëve, ndihmesë dhe 
përkrahje të fuqishme i kishte dhënë edhe vetë prezenca e Reisul 
Ulemasë H. Sulejman ef. Rexhepi, i cili krahas agjendës së tij të ngjeshur, 
gjeti mundësi që bashkë me ne të prezantojë dhe ti drejtohet imamëve të 
dy Muftinive, asaj të Gostivarit dhe të Tetovës. 

Ky seminar ishte organizuar  në atë mënyrë që ti jepet mundësia e 
pranimit të të gjithë imamëve nëpër të gjitha muftinitë e BFI-së, e edhe 
prezenca e tyre ishte e konsiderueshme. Gjatë realizimit të seminareve, 
u trajtuan shumë çështje, e nga më të rëndësishme që u prekën dhe u 
diskutuan janë:, çështja e fejesës dhe problematika e kurorëzimit 
menjëherë pas fejesë, si akt i imponuar te nëpunësit fetar, problematika 
e rikthimit të hedhjeve pas prishjes së fejesës, kontrata e martesës dhe 
kushtet për lidhjen e një kontrate të shëndoshë islame, shkurorëzimi 
dhe pasojat e tij, ideti pas shkurorëzimit, ruajtja e fëmijëve si pasojë e 
prindërve të ndarë nga shkurorëzimi, martesa vetëm në zyrat e shtetit 
pa kurorëzim islam si akt i a pranuar fetarisht, martesat me letra dhe 
pasojat e tyre, si dhe një sërë problematikash tjera. 

Pas përfundimit të tërësishëm të ciklit të seminarit, mund të 
nxjerrim këto përfundime: 

1. Seminari ishte mëse i domosdoshëm dhe domosdoshmëri e 
kohës, e këtë e kanë shprehur të gjithë Muftinitë dhe imamët që 
janë kyçur në biseda dhe debate, 

2. Nevoja është që këso seminare edhe me tematika tjera të 
organizohen më shpesh sepse seminaret e tilla përveç se janë 
shkencore, janë edhe një përkrahje morale e nëpunësve fetarë, 

3. Nevojë imanente që imamët në të ardhmen në vazhdimësi të 
shpjegojnë para xhematëve të tyre, çështjet dhe dispozitat që 
kanë të bëjnë me  familjen dhe ndërtimin e saj në baza islame, 

4. Kontrata martesore pa ofiqarit nuk mund të zëvendësojë 
kontratën martesore islame si akt legjitim islam, 
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5. Marrë parasysh faktin se kontratat e martesës sipas Islamit që 
bëjnë imamët dhe që verifikohen nëpër Muftini, kanë legjitimitet 
në disa shtete të perëndimit, u vendos që të bëhet unifikimi i 
kontratave të martesës në nivel republikan, pra kontratat e 
martesës ti botojë Rijaseti dhe të shpërndahen nëpër Muftini me 
qëllim që jashtë vendit të përfaqësohemi sa më dinjitoz me këtë 
dokument. 

6. Bashkësia Islame pas përfundimit të seminarit të përgatisë nj 
projekt dhe kërkesë që do ta parashtrojë para organeve 
kompetente të RM që të pranohet legjitimiteti juridik i kontratave 
të martesës që i bëjnë Muftinitë e BFI- në RM. 

7. Muftitë në të gjitha Muftinitë e BFI-së, nuk guxojnë të hedhin 
nënshkrimin dhe vulën në kontratat e martesës që i bëjnë imamët 
në territorin e tyre, nëse nuk ka nënshkruar (emrin dhe 
mbiemrin) e nëpunësit fetar që është zyrtar i Muftinisë përkatëse. 

8. Të formohet Regjistër i veçantë në Muftini, ku do të regjistrohen 
kontratat martesore, dhe shkurorëzimet eventuale. 

9. Kurorëzimet dhe shkurorëzimet të bëhen komfor parimeve 
islame brenda medhhebit hanefij, me qëllim të ruajtjes së unitetit 
të myslimanëve. 

10. Imamët apo nëpunësit fetar në teren, nuk guxojnë të bëjnë 
lidhje të kontratës martesore mes palëve, nëse kanë njohuri se 
femra është në pritje të Ideti nga shkurorëzimi i parë. 

11. Në të gjitha Muftinitë e BFI, të formohen komisione të 
veçanta nga njohës të mirë të së drejtës familjare islame, të cilët 
kanë për obligim të shtjellojnë problematika që mund të 
paraqiten me rastin e shkurorëzimeve.  

 

 

 

Sektori Fetaro Arsimor pran BFI-së 

Udhheqës- Jusuf ef. Zimeri 


