Aktivitetet e xhamive gjatë muajit të Ramazanit
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
Zürich, 19 Prill 2020
Të dashur vëllezër dhe motra,
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu
Kjo komunikatë është përgatitur në bashkëpunim me Unionet e poshtëshënuara dhe
është verifikuar dhe miratuar nga komisioni i imamëve pranë FIDS-it.
Qeveria Federale (Bundesrat) ka raportuar lidhur me masat e ndërmarra në luftimin e virusit
Corona dhe ka publikuar shpjegime të hollësishme lidhur me vendimin e tij të fundit (COVID19-Verordnung 2), versionin e datës 17 prill 2020, në të cilin thuhet:
„Nuk lejohen tubimet në kisha, xhami, sinagoga dhe tubimet e bashkësive tjera fetare“
Në vijim jepen shpjegime se çfarë ndikimi kanë masat e lartpërmendura në jetën tonë fetare
gjatë muajit të Ramazanit, i cili sipas llogaritjeve fillon më 24 prill 2020.
Dëshirojmë të theksojmë edhe njëherë se shëndeti dhe mbrojtja e njeriut në tërësinë e tij
janë në plan të parë. Duke u mbështetur në këtë parim, ju paraqesim këto rekomandime:

Namazi i Teravisë

صﻼة التراويح

Coronavirusi i ri bartet kryesisht përmes kontaktit në afërsi dhe për kohë të gjatë. Për këtë
arsye, vendimi i Qeverisë Federale parasheh që tubimet e bashkësive fetare edhe më tej
të ngelin të ndaluara. Si rrjedhojë, nuk do të jetë e mundur që namazet e teravisë të falen
në xhami.

Rekomandim:
Bëjeni praktikë që namazet e teravisë këtë vit t’i falni në rrethin familjar. Në kohën e
Muhamedit a.s, namazi i teravisë nga disa sahabë falej në shtëpi.

Namazi i Xhumasë

صﻼة الجمعة

Për arsye të ngjashme si te namazi i teravisë, edhe namazi i Xhumasë vazhdon të mos
jetë i mundur.

Rekomandim:
Faleni në kohën përkatëse namazin e drekës në vend të Xhumasë dhe bëni shumë lutje
(Dua). Gjithashtu dëshirojmë të theksojmë se tubimet e vetëorganizuara në hapsira private
apo lokale të ndryshme – sidomos për faljen e Xhumasë – nuk kanë asnjë mbështetje në
mësimet islame. Apelojmë te imamët që të tërheqin vërjejtjen se veprimet e këtilla nuk
janë në pajtim me mësimet islame.
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Mësim-besimi për fëmijë dhe të rritur
Mësimi-besimi nëpër xhami vazhdon të mbetet i ndaluar. Edhe shkollat publike ngelin të
mbyllura deri më 11 maj 2020. Qeveria Federale ka në plan të informojë më 29 prill 2020
se a do të ketë ndryshime për këtë çështje.

Rekomandim:
Unionet e xhamive janë të pajtimit se mësim-besimi deri më 8 qershor 2020 duhet të
zhvillohet vetëm online. Arsyeja në radhë të parë është se frekuentuesit e xhamive vijnë
nga vendbanime të ndryshme. Tubimet e këtilla e rrisin rrezikun e përhapjes së virusit. Për
këtë çështje Qeveria Federale do të informojë edhe njëherë më 27 maj 2020.
Prindërve ju rekomandojmë që t’i motivojnë fëmijët e tyre të kalojnë më shumë kohë me
mësime të hajrit dhe lexim të Kuranit Famëlartë.

Iftari
Iftaret e përbashkëta në rrethe më të gjëra nuk janë të mundur, qoftë në xhami, lokale apo
shtëpi private dhe duhet të kufizohen në rrethin e ngushtë familjar apo brenda shtëpisë.

Rekomandim:
Dhurojeni iftarin tuaj. Drejtohuni te imami apo xhamia juaj dhe pyetni se ku dhe në çfarë
forme mund të ndihmoni.

Namazi dhe festa e Fitër Bajramit
Duke e ditur se Namazi i Bajramit tubon një numër të madh pjesëmarrësish dhe kufizimet
e lidhura me tubimet do të jenë në fuqi në këtë datë, nuk do të mund të organizohet
Namazi i Bajramit.

Rekomandim:
Ju rekomandojmë imamëve që në ditën e Bajramit t’ju drejtohen anëtarëve me videolidhje
(Skype, Zoom etj.). Imamët duhet që në një mesazh para Namazit të Bajramit të tërheqin
vërejtjen se duhet të hiqet dorë nga çdo lloj faljesh të Namazit të Bajramit në grupe të
vetëorganizuara, sepse kjo nuk është në pajtim me traditën (Sunnetin) e Muhamedit a.s.
dhe nuk ka mbështetje në mësimet islame.

Varrimet
Kufizimet e mëhershme lidhur me varrimet janë zbutur në njëfarë mase.

Rekomandim:
Ju lutemi që të drejtoheni te imami i xhamisë suaj, te unioni kantonal i xhamive apo
drejpërdrejt te zyra e varrimeve e komunës ku jetoni.
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Me përkrahjen e këtyre Unioneve:

Dachverband der Albanisch-Islamischen
Gemeinschaften in der Schweiz

Türkisch islamische Stiftung Schweiz

Dachverband islamischer Gemeinden der
Ostschweiz und des F. Liechtenstein

Islamische Gemeinschaft der Bosniaken

Ligue des Musulmans de Suisse

Schweizerische Islamische Gemeinschaft

Union Neuchateloise des Organisations
Musulmanes

Union des organisations musulmanes de
Genève

Union des Associations Musulmanes de
Fribourg

Verband Aargauer Muslime

Union Vaudoise des Associations
Musulmans

Vereinigung der Islamischen
Organisationen in Zürich

Basler Muslim Kommission
Young Swiss Muslim Network
Ju urojmë Ramazan të begatshëm juve dhe familjeve tuaja. Ramadan Kerim!
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