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Glas islama
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BiH 2 KM | EU 2.5  € | US 4 $ | CG 1€ | HRK 12.00 SlT 350 | CHF 4.50 | CAD 4 | AUD 2
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A ko govori ljepše od onoga koji 
poziva Allahu, koji dobra djela 
čini i koji govori: 'Ja sam doista 

musliman!' (Kur'an)

Muharrem - Safer 1429.  •  15. Februar 2008.  •  Broj 136  •  Godina XII 

Zeri islamZeri islam

Glas islama i knjiga 

Allah neće 
izmijeniti 

stanje jednog 
naroda...

500 dinara
 ili 6,5€

(inostranstvo 10 €)

E K S K L U Z I V N O !

www.islamskazajednica.org
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji

www.glas-islama.com
Glas islama, list za vjeru, društvo i kulturu

SJENICA NA BEDEMU ODBRANE 
ISLAMSKE ZAJEDNICE

Manifestacija Manifestacija 
"Sandžak - želja jedina" u Berlinu"Sandžak - želja jedina" u Berlinu

Predstavnica Britasnske Predstavnica Britasnske 
ambasade posjetila Mešihatambasade posjetila Mešihat

Pokušaj napada na Pokušaj napada na 
Medžlis Islamske zajednice SjenicaMedžlis Islamske zajednice Sjenica



tel: +381 20 315 100
mob. +381 63 8 464 981

Kompletna izrada i ugradnja nišana u skladu s muslimanskim običajima

tel: 020/386-385  Ul. Veljka Vlahovića 18b
020/386-280     Novi Pazar
mob: 063/404-139

UJKANOVIĆDOO

Adresa:
Ramiza Gugača 14

71000 Sarajevo
tel: +381 33 200 719

dipl. teolog imam Bekir-ef. Šuško

Restoran SAZ posjeduje dvije sale, 
terasu, baštu pored vode, igralište za 
djecu, širok parking prostor, a od ove 

godine
i abdesthanu i mesdžid 

za klanjanje.
Kapacitet restorana je 

380 mjesta.
Posebno u mjesecu ramazanu 

organizujte vaše iftare u prelijepom 
ambijentu restorana SAZ.     

Restoran SAZ od ove godine Restoran SAZ od ove godine 
u novom ruhuu novom ruhu

BESKAMATNI BESKAMATNI 
KREDITI - 0%KREDITI - 0%
RADIO-TV TEHNIKERADIO-TV TEHNIKE
KOMPJUTERSKOG HARDVERAKOMPJUTERSKOG HARDVERA
VIDEO NADZORAVIDEO NADZORA
ALARMNIH SISTEMAALARMNIH SISTEMA
PROTIVPOŽARNIH SISTEMAPROTIVPOŽARNIH SISTEMA

SERVIS I UGRADNJA

ELEKTROTEHNA  

ELEKTROTEHNA
PRODAJA - SERVIS - PROJEKTOVANJE - INŽINJERING

KOMPJUTERI - TELEVIZORI - DVD-APARATI - BELA TEHNIKAKOMPJUTERI - TELEVIZORI - DVD-APARATI - BELA TEHNIKA

PRODAJA  -  SERVIS  -  PROJEKTOVANJE  -  INŽINJERING

UL. 1. MAJ 154, NOVI PAZAR, 
TEL: 020/337-250, 337-251, 
E-MAIL: office@et.co.yu, WEB: www.et.co.yu

E T



Hotel Denıs, Novı Pazar Dojeviće BB, Hotel Denıs, Novı Pazar Dojeviće BB, 
Telefoni:  +381 20 360 120Telefoni:  +381 20 360 120, , +381 20 360 121,+381 20 360 121,  +381 20 360 122+381 20 360 122, , +381 20 360 12+381 20 360 1233

e-mail:  hotel-denis@me-mail:  hotel-denis@my-ist.nety-ist.net, , hotel-denis@hotel-denis@neobeeneobee.net, web ad.net, web adresa: www.hotel-denis.comresa: www.hotel-denis.com

Hotel "DENIS"

Vlasnik: Hamza Hamzagić

061 143 46 87

- Sladoledi i ostali dezerti- Sladoledi i ostali dezerti

- Kompletan asortiman bezalkoholnih pića- Kompletan asortiman bezalkoholnih pića

Caffe Pizzeria BEZISTAN vam nudi:Caffe Pizzeria BEZISTAN vam nudi:
- Pizze, Piroške, Topli sendvič, Hot dog, - Pizze, Piroške, Topli sendvič, Hot dog, 

- Jela sa roštilja- Jela sa roštilja

FLORIDA SHOES FLORIDA SHOES 
- PROIZVODNJA OBUĆE - PROIZVODNJA OBUĆE 
ISKLJUČIVO OD KOŽEISKLJUČIVO OD KOŽE
- PRODAJA NA VELIKO I MALO - PRODAJA NA VELIKO I MALO 
- IZVOZ OBUĆE ZA INOSTRANSTVO- IZVOZ OBUĆE ZA INOSTRANSTVO

VELEPRODAJA:VELEPRODAJA:
Ul. Kej skopskih žrtava 181Ul. Kej skopskih žrtava 181

MALOPRODAJA:MALOPRODAJA:
ul. 1. maj 28ul. 1. maj 28
ul. Rifata Burdževića 17. ul. Rifata Burdževića 17. 

PROIZVODNJA:PROIZVODNJA:
fax: 020/382-072fax: 020/382-072
tel: 020/389-170tel: 020/389-170
mob: 063/628-005mob: 063/628-005
e-mail: e-mail: mecoflridamecoflrida@nadlanu.com@nadlanu.com

VLASNIK: MEHUDIN HAJROVIĆ - MECOVLASNIK: MEHUDIN HAJROVIĆ - MECO



30 godina sa Vama
30 godina sa Vama ""Crvena zvezdaCrvena zvezda"" Sjenica Sjenica

tel: 020 741 991, 743 971, 063 560 200tel: 020 741 991, 743 971, 063 560 200

Trgovina : - Muška, ženska i dječija konfekcijaTrgovina : - Muška, ženska i dječija konfekcija
                - Trikotaža i druge galanterije                - Trikotaža i druge galanterije

Sopstvena proizvodnja: Sopstvena proizvodnja: Jorgani, posteljine, jastuci, Jorgani, posteljine, jastuci, 
prekrivači, peškiri i dr.prekrivači, peškiri i dr.

Kafečajnica: Kafa, čaj, razni sokovi, koka kola,Kafečajnica: Kafa, čaj, razni sokovi, koka kola,
                    Baklava, torte, tulumbe, pelte i                     Baklava, torte, tulumbe, pelte i dr.dr.

vlasnik: Nermin Kadrić - BUKIvlasnik: Nermin Kadrić - BUKI

Kej Skopskih žrtava bb  -  Save Kovačevića bb  -  Jošanički kej bbKej Skopskih žrtava bb  -  Save Kovačevića bb  -  Jošanički kej bb

063 861 57 03 063 618 235063 861 57 03 063 618 235

teamteam

www.agt.com.trwww.agt.com.tr

NAMJEŠTAJ PO MJERI I ŽELJINAMJEŠTAJ PO MJERI I ŽELJI
Opremanje lokOpremanje lokala i kancelarijaala i kancelarija, kuhinje i plakari, komadni namještaj., kuhinje i plakari, komadni namještaj.

Ul. M. Radulovića 29., Novi PazarUl. M. Radulovića 29., Novi Pazar
mob. 063 822 55 47, 063 78 11 88 0mob. 063 822 55 47, 063 78 11 88 0

vl. Kučević Mesudvl. Kučević Mesud
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Musl imani u Srbiji , 
a posebno Bošnjaci u 
Sandžaku, preživljavaju 
najteže trenutke u svojoj 
novijoj historiji. Više od 
četiri mjeseca grčevito se 
bore sa snažnim karcino-
mom oličenim u liku i djelu 
„dobrinjskog reisa“ Adema 
Zilkića koji ne preže ni 
od kakvih sramnih djela 
da bi postigao cilj koji su 
mu zacrtali njegovi nalo-
godavci iz krugova lokal-
ne i državne vlasti. Imali 
smo prilike vidjeti Adema 
Zilkića u posjeti džami-
jama u Loznici i Malom 
Zvorniku. Tu je Ademu 
Zilkiću domaćin bio niko 
drugi do narodni poslanik 
Srpske radikalne stran-
ke Sulejman Spaho. Sve 
se odvija u skladu hadi-
sa Allahovog Poslanika 
s.a.v.s., koji je kazao: „Duše 
su kao mobilizirana vojska. 
One koje su srodne - sasta-
ju se, a one koje nisu - razi-
laze se.” (Buhari). I Adem 
Zilkić je našao sebi srodnu 
izdajničku dušu, spremnu 
da proda ono što niti jedan 
normalan i dostojanstven 
čovjek neće prodati. U 
srdačnom susretu narodni 
poslanik srpskih radika-
la zahvalio se, kako kaže 
„svome poglavaru na posje-
ti“. Ostaje nam da vidimo 
šta će se u skorijoj budu-
ćnosti dešavati. Da li ove 
riječi znače da Adem Zilkić 
pretenduje na mjesto pred-
sjedinika Srpske radikalne 
stranke u vrijeme odsu-
stva njenog vođe Šešelja, 
koje će, po svemu sudeći, 
dugo potrajati, ili uskoro 
možemo vidjeti na reveru 
„reisovog“ džubeta bedž 
sa slikom predsjednika ove 
stranke. Sve u svemu, stva-
ri sve više postaju jasne i 
očigledne svakom onom ko 
želi vidjeti.

Ono š to  z abr i nj a -
va građane Sandžaka, na 
žalost, jeste i ponašanje 
nekih državnih fakto-
ra, ovog puta nekih ljudi 
iz pravosuđa i tužilaštva. 

Mešihat Islamske zajedni-
ce je još ranije upozoravao 
na nezakonito i neprofe-
sionalno djelovanje nekih 
organa sudske vlasti u 
Novom Pazaru, konkretno 
okružnog tužioca Saliha 
Karišika, ali se ovaj sin-
drom izgleda proširio i na 

još neke službenike suda 
u Prijepolju i Tutinu. U 
Prijepolju su „naložili“ 
imamima da vrate ključ od 
džamije u Zalugu i predaju 
je hajdučkoj družini Nadira 
Dacića. Zahvaljujući prise-
bnosti džematlija i anga-
žovanosti imama na terenu 
do uzurpacije ove džamije 
nije došlo i džematlije su 
sačuvali svoju džamiju i 
svoje dostojanstvo.

Slična stvar se desila i u 
Tutinu. Na taj protivpravni 

čin reagovao je i Mešihat 
saopštenjem u kome je, 
između ostalog, rečeno: 
„Opštinski sudija u Tutinu 
Vuksan Joksimović donio 
je dana 31.12.2007. god. 
rješenje kojim se određuje 
privremena mjera, kojom se 
nalaže momentalno uspo-

stavljanje pređašnjeg stanja 
i da se omogući nesmetan 
ulazak u prostorije Islamske 
zajednice bivšem sekretaru 
Medžlisa Islamske zajednice 
Nusretu Gusincu.

D a n a  0 9 . 0 1 . 2 0 0 8 . 
god. tuženi Fahrudin-ef. 
Ćosović, inače aktuel-
ni predsjednik Medžlisa 
Islamske zajednice Tutin, 
posredstvom Opštinskog 
suda u Tutinu uputio je 
žalbu Okružnom sudu u 
Novom Pazaru na rješenje o 
izvršenju privremene mjere 
I br. 5/08 zbog nepotpuno i 
pogrešno utvrđenog činjeni-
čnog stanja i pogrešne pri-
mjene materijalnog prava. 

Predmetni sudija zadr-
žavao je dostavu žalbe 
Okružnom sudu u Novom 
Pazaru punih 28 dana, 
kako bi onemogućio rješa-

vanje po pitanju ove žalbe 
prije izvršenja privremene 
mjere, zakazano za 07.02.2-
008. god. 

Pomenuti sudija je u 
Tutinu poznat po tome što 
ne krije svoju korumpira-
nost, o čemu postoje brojni 
svjedoci spremni da svjedo-
če pred nadležnim pravosu-
dnim organom, kako bi se 
Islamska zajednica i drugi 
građani zaštitili od zla ovog 
sudije. 

S u d i j a  Jo k s i m o v i ć 
je poznat i po tome što je 
vatrenim oružjem proslavio 
svirepo ubistvo premijera 
Zorana Đinđića.” 

Narav no,  zakazano 
izvršenje privremene mjere 
nije izvršeno, a smijenjeni 
službenici se nisu ni poja-
vili.

Ono što je uoči zaklju-
čenja ovog broja izazva-
lo ogorčenje muslimana 
Sandžaka jeste i nasilnički 
pokušaj zauzimanja zgrade 
Medžlisa Islamske zajedni-
ce u Sjenici. Poslije pola 
noći, u tami, kako su i navi-
kli, vrebajući trenutak kada 
u prostorijama Medžlisa 
ima najmanje ljudi, kolo-
vođe sjeničkih buntovnika 
- Mustafa Makić sa sinom 
Enesom, Taib Jusufović 
sa  s i nom R ed ž epom , 
Mirsad Hodžić, aktivi-
sta Ugljaninove politi-
čke grupacije i Nusret 
Nuhović, bivši sekretar 
u Ministarstvu prosvjete, 
praćeni grupom od oko tri-
desetak Ugljaninovih akti-
vista, pokušali su provaliti 
u prostorije Medžlisa. Kako 
spletke licemjera nikada ne 
uspijevaju, tako nije uspje-
la ni ova. Nadamo se da 
će to biti zadnji pokušaji 
izazivanja incidenata koje 
ova grupacija, okupljena 
oko svoga vožda, pokušava 
proizvesti.

Na svima nama je da 
shvatimo ozbiljnost situ-
acije u kojoj se Bošnjaci 
danas nalaze i da shodno 
tome i postupamo.

Šta će zapisati historija?
„Duše su kao mobilizirana vojska. One koje su srodne - sastaju se, a one koje nisu - 

razilaze se.” (Buhari) 

Adem Zilkić, Sulejman Spaho i Ambasador Irana Adem Zilkić, Sulejman Spaho i Ambasador Irana 

NAŠE V IĐENJE 5
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Dana 28. januara 2008. list učenika Medrese 
“Gazi Isa-beg” iz Novog Pazara “Softa” obilježio 
je desetogodišnjicu rada. Svečanost je održana u 
Velikoj sali Mešihata Islamske zajednice s početkom 
u 13 časova. Prisutnima su se obratili zamjenik 
direktora Medrese prof. Bekir-ef. Makić i glavni 
muftija Islamske zajednice Muamer-ef. Zukorlić.

Muftija Zukorlić naglasio je da su Medresa i ovaj 
list jedan od stubova opstanka muslimana u Srbiji. 
“Zato se, dragi učenici i studenti, ponosite, jer ste 
najbolja medresa”, rekao je Glavni muftija ovom 
prilikom.

Svečanost je propraćena učenjem Kur’ana, 
čitanjem dva rada objavljena u ovom listu i ilahijama 
u izvedbi Hora Muške medrese.

SLUŽBENI  RETROVIZOR

Glavni muftija primio poklon od učenica Ženske medreseGlavni muftija primio poklon od učenica Ženske medrese

Imajući u vidu višemjesečnu 
situaciju u kojoj se nalazi Islamska 
zajednica nakon neuspjelog 
pokušaja puča, kao i interesovanje 
vjernika za novoosnovani Fond 
za očuvanje jedinstvene Islamske 
zajednice, u ponedjeljak 4. feb-
ruara 2008. god. u večernjim 
satima glavni muftija Muamer-
ef. Zukorlić je u prostorijama 
Mešihata upriličio sastanak sa 
preko 50 novopazarskih privat-
nika koji su se prethodnih godina 
nedvosmisleno stavili u službu 
pomaganja Islamske zajednice i 
njenih projekata. 

Glavni muftija je prisutne 

upoznao sa razlogom 
i potrebama osnivan-
ja pomenutog Fonda 
u novonastaloj situ-
ac ij i  te  obavezom 
njegovog održavanja 
i  u n a p r e đ i v a n j a , 
zahvalivši se ujedno 
onima koji su od samog 
početka uzeli aktivno 
učešće u finansiranju 
aktivnosti Islamske 
zajednice na polju očuvanja njen-
og jedinstva. 

Muftija Zukorlić je u kratkom 
obraćanju takođe naglasio i obav-
ezu prisutnih da animiraju poten-

cijalne donatore iz reda vjernika 
sa kojima poslovno sarađuju da 
se uključe u pomaganje Fonda 
za očuvanje jedinstvene Islamske 
zajednice.

Sastanak je iste noći dao 

svoje rezultate jer su se donatori 
ozbiljno odazvali i prikupljena je 
značajna svota, a donacije su usli-
jedile intenzivno i u danima nakon 
ovog skupa od strane prisutnih, 
kao i novih donatora.

Pokrenuta 
donatorska 
inicijativa  

List “Softa” obilježio deset godina

Sastanak sa donatorimaSastanak sa donatorima
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Predstavnik za politička pitanja Ambasade Velike Britanije u Beogradu gospođa 
Keti Kotrel posjetila je 4. februara 2008. Mešihat Islamske zajednice. Gošću su 
primili predsjednik Sabora IZ-e u Srbiji Hajro-ef. Tutić i potpredsjednik Mešihata i 
muftija novosadski Rešad-ef. Plojović.  

Nakon razgovora sa predstavnicom Ambasade Velike Britanije, Rešad-efendija 
je izjavio da je na sastanku bilo riječi o situaciji u ovoj regiji nakon predsjedničkih 
izbora. On je rekao da su razgovarali i o mogućnostima i perspektivama lokal-
nih stranaka na sljedećim lokalnim izborima, koji će se održati u maju mjesecu. 
Gospođu Kotrel je, također, interesovalo postoji li mogućnost da se pojavi i treća 
politička opcija u Sandžaku, osim ove dvije eksponirane. 

R.S.

Predsjednik Sabora IZ-e u Srbiji Hajro-ef. Tutić 
i predsjednik Medžlisa IZ-e Novi Pazar Sead-ef. 
Šaćirović primili su delegaciju Organizacije za evrop-
sku bezbjednost i saradnju (OEBS) u kojoj su bili 
zamjenik šefa misije Entoni Pahigijan i viši politički 
savjetnik Aleksandra Vagner. 

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj situaciji u 
Sandžaku i zemlji uopšte. Islamska zajednica u Srbiji, 
inače, ima dugogodišnju dobru saradnju sa Misijom 
OEBS-a. 

R.S.

Delegacija Švicarske 
ambasade na čelu sa 
Štefanom Kloclijem 29. 
januara 2008. posjetila je 
Mešihat Islamske zaje-
dnice. Goste je primio 
zamjenik predsjednika 
Mešihata i dekan Fakulteta 
za islamske studije doc. dr. 
Mevlud-ef. Dudić te glavni 
i odgovorni urednik “Glas 
islama” Semir Rebronja.

Na sastanku je bilo rije-
či o aktuelnom stanju i 
problemima u Islamskoj 
zajednici.

R.S.

 Predstavnica Britanske
ambasade posjetila Mešihat

 Predstavnici
 OEBS-a posjetili

Mešihat

 Predstavnici Švicarske ambasade
posjetili Mešihat

SLUŽBENI  RETROVIZOR 7
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Po v o d o m  o s n i v a n -
ja Regionalnog odbora 
Zajednice sandžačke dijas-
pore za Sjevernu Njemačku 
sa sjedištem u Berlinu,  8. 
februara 2008. god. održana 
je predivna manifestacija 
pod nazivom „Sandžak - 
želja jedina“ kojoj su prisus-
tvovali eminentni gosti iz 
Sandžaka i dijaspore. 

Po z n a t a  b e r l i n s k a 
Vicom sala, kapaciteta 
oko 750 mjesta, bila je 
premala da primi sve one 
kojima je Sandžak želja 
jedina, koji su došli da 
prisustvuju manifestaciji u 
povodu osnivanja region-
alne podružnice Zajednice 
sandzačke dijaspore za 
Sjevernu Njemačku.

Manifestaciju je učenjem 
Kur'ana otvorio Haris-ef. 
Kalač, imam džemata u 
Kaselu.

V E L I K A  M A N I F E S T A C I J A  U  B E R L I N U

Sandžak - želja jedina

Glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić, Glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić, 
predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbijipredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji

Dr. Mevlud-ef. Dudić, Dr. Mevlud-ef. Dudić, 
dekan Fakulteta za islamske studijedekan Fakulteta za islamske studije

Muftija Rešad-ef. Plojović, Muftija Rešad-ef. Plojović, 
 potpredsjednik Mešihata potpredsjednik Mešihata

Edin Salković, Edin Salković, 
predsjednik Zajednice sandžačke dijasporepredsjednik Zajednice sandžačke dijaspore

Hor "Selsebil" iz Priboja na manifestaciji u BerlinuHor "Selsebil" iz Priboja na manifestaciji u Berlinu

AKTUELNOSTI8
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Z a  p r e d s j e d n i k a 
Regionalnog odbora ZSD 
za sjevernu Njemačku 
izabran je vrijedni privred-
nik Hasim Kolačinac. 
On je u svom obraćanju 
poručio da je prioritet 
Regionalnog odbora ZSD 
da u sjevernoj Njemačkoj, 
a posebno u Berlinu gdje 
je najveća koncentracija 
naših sunarodnika, ostvari 
uslove kako bi se sandžački 

Bošnjaci što bolje integ-
risali u društvene tokove, 
čuvajući svoj vjerski, nacio-
nalni i kulturni identitet.

Predsjednik Zajednice 
sandžačke dijaspore Edin 
Salković je, obraćajući 
se prisutnima, čestitao 
Regionalnom odboru na 
zapaženom radu i podvu-
kao da je Berlin, kao simbol 
ujedinjenja, sandžačkim 
Bošnjacima veliki prim-

jer kako se trebaju ujedi-
niti oko vrijednosti koje 
ih zbližavaju, naglašavajući 
da su islam i institucija 
Islamske zajednice vrijed-
nosti gdje se treba mani-
festovati to jedinstvo.

Imam Islamskog kul-
turnog centra Bošnjaka 
u  B e r l i n u  Ad v a n - e f. 
Ljevaković, čestitajući 
Zajednici sandžačke dijas-
pore na organizaciji mani-
festacije, podsjetio je da 
su zajednica i zajedništvo 
izgubl jena  vr i jednost 
Bošnjaka muslimana koji 
je moraju tražiti u svojoj 
vjeri i svojim džamijama.

Dekan Fakulteta za 
islamske studije u Novom 
Pazaru doc. dr. Mevlud-
ef. Dudic je u svojoj 
besjedi, između ostalog, 
naveo da pokušaj razbi-
janja Islamske zajednice u 
Srbiji nije uspio i da se 
stanje u Islamskoj zajed-
nici smiruje te da predstoji 
akcija saniranja počinjene 
štete od onih koji nisu bili 
svjesni časti i odgovornosti 
nošenja ahmedije na glavi.

P o s e b a n  m o m -
enat manifestacije bio 
je obraćanje Muamera 
Hukića, poznatog kao 
Marko Huck, velike nade 

njemačkog boksa, koji je 
s ponosom rekao da kada 
je u ringu ne bori se samo 
za sebe nego i za svoju 
domovinu Sandžak. 

M u f t i j a  I s l a m s k e 
zajednice Bošnjaka u 
Njemačkoj Mustafa-ef. 
Klanco upozorio je da 
je bošnjački narod danas 
satjeran u enklave i da 
je prije samo 13 godina 
u Srebrenici pred očima 
Međunarodne zajednice 
počinjen genocid nad 
našim narodom i da zato 
Bošnjaci nemaju pravo da 
budu razjedinjeni već da se 
moraju izmiriti i čvrsto se 
držati Allahovog užeta.

P o t p r e d s j e d n i k 
Mešihata Islamske zajed-
nice u Srbiji i muftija novo-
sadski Rešad-ef. Plojović u 
svom obraćanju je istakao 
da je po prvi put u Berlinu 
i da je pozitivno iznenađen 
organizacijom vjerskog i 
kuturnog života Bošnjaka, 
te upoznao prisutne sa 
prob lemima  i  potre-
bama s kojima se susreću 
vojvođanski muslimani.

Obraćanje predsjednika 
Mešihata Islamske zajed-
nice u Srbiji, glavnog muf-
tije Muamer-ef. Zukorlića, 
doprinijelo je ključanju 

emocija kod prisutnih 
koji su u više navrata svo-
jim aplauzima pružali 
podršku dostojanstvnoj 
borbi sandžačkih musli-
mana oličenoj u ličnosti 
muftije Zukorlića. On je 
pohvalio sandžačku dijas-
poru na velikoj energiji u 
interesovanju o zbivanjima 
u Sandžaku i naglasio da na 
sandžačku dijasporu pada 
veliku emanet pomoći ove 
ispravne borbe za očuvanje 
jedinstvene Islamske zajed-
nice i dostojanstva musli-
mana u Sandžaku i Srbiji.

Hor „Selsebil“ iz Priboja 
je u pauzama između 
govornika oduševljavao 
prisutne izvođenjem ilahija 
i kasida te dokazao da je 
spreman za velike rezul-
tate, kako u domovini tako 
i u dijaspori.

N a  k r a j u  j e  R i z o 
H a m i d o v i ć ,  p o z n a -
ta legenda sandžačke 
s e v d a l i n k e ,  p r i r e d i o 
n e z a b o r a v a n  m u z i č k i 
n a s t u p ,  p o s e b n o 
inerpretirajući hit pjes-
mu „Oj Sandžaku mjesto 
moje drago“, koja je mnoge 
nakratko vratila svome 
domu i svojim najmilijima.

www.dijaspora.org

Nakon manifestacije „Sandžak - želja jedina“, Islamski kulturni 
centar u Berlinu je u subotu organizovao tribinu o stanju Islamske 
zajednice u Srbiji, te stanju muslimana i njihovim problemima sa 
kojima se suočavaju. 

Učesnici tribine bili su glavni Muftija IZ-e u Srbiji Muamer-ef. 
Zukorlić, dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru doc. 
dr. Mevlud-ef. Dudić, te potpredsjednik Mešihata i muftija novosadski 
Rešad-ef. Plojović. 

Nakon što su izlagači upoznali goste, kojih je bila prepuna sala 
Islamskog kulturnog centra, sa trenutnim stanjem Islamske zajednice, 
te najznačajnijim aktivnostima koje su vođene od strane Mešihata u 
zadnjih 15 god, kao i konkretnim uspjesima na polju islamskog odgoja 
i obrazovanja te organizaciji vjerskog života u Sandžaku i Srbiji, 
prisutni su svojim interesovanjem i pitanjima doprinijeli da ova tribi-
na bude još zanimljivija, a za to je najbolji pokazatelj vrijeme trajanja, 
jer je, u prijatnoj bratskoj atmosferi, razgovor trajao više od tri sata. 

U nedjelju je grupa sandžačkih uspješnih biznismena, sa prostora 
Prijepolja, Sjenice, Novog Pazara, Bijelog Polja i drugih gradova, o 
čijem uspjehu najbolje govori činjenica da na prostoru Berlina i oko-
line zapošljavaju više od 1.000 radnika sa prostora Bosne i Sandžaka, 
upriličila delegaciji Mešihata šetnju i upoznavanje sa najznačajnijim 
znamenitostima Berlina, čime su doprinijeli da ovaj zijaret gostima 
postane još ugodniji  i upečatljiviji. Ovom prilikom im se najsrdačnije 
zahvaljujemo na gostoprimstvu koje su nam priredili, uz dovu Allahu 
dž.š. da ih nagradi za zahmet koji su podnijeli.

Muftija Mustafa-ef. Klanco,  predsjednik Muftija Mustafa-ef. Klanco,  predsjednik 
Islamske zajednice Bošnjaka u NjemačkojIslamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj

Hasim Kolašinac, Hasim Kolašinac, 
predsjednik ZSD-a za sjevernu Njemačkupredsjednik ZSD-a za sjevernu Njemačku

Advan-ef. Ljevaković,Advan-ef. Ljevaković,
imam IKC-a Bošnjaka u Berlinuimam IKC-a Bošnjaka u Berlinu

Muamaer Hukić, ponosni Sandžaklija iMuamaer Hukić, ponosni Sandžaklija i
velika nada njemačkog boksavelika nada njemačkog boksa
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Pred Opštinskim sudom 
u Prijepolju, u sporu po 
tužbi samozvanog Rijaseta 
Islamske zajednice Srbije 
iz Beograda, protiv neko-
liko imama Islamske zaje-
dnice u Srbiji sa sjedištem 
u Novom Pazaru, sud je 
odredio privremenu mjeru 
kojom je odlučio da otvori 
džamiju i ključ preda advo-
katu Hajrudinu Baltiću, 
koji zastupa interese samo-
zvanog Rijaseta.

Međutim, veći broj 
vjernika se okupio tog 
jutra ispred džamije u 
Zalugu da bi svojim 
prisustvom dali podr-
šku legalnom imamu 
ove džamije, Almir-
ef. Taloviću, koji je 
njen imam od osni-
vanja.

Sudski izvršitelj 
je odlučio da odloži 
izvršenje ovo rješe-
nja zato što lice koje 
je trebalo da promi-
jeni bravu nije imalo 
potrebne kvalifikaci-
je. 

Kao što je poznato 
široj javnosti, poče-
tkom oktobra prošle 
godine grupa imama 
sastala se u novo-
pazarskom hotelu 

“Tadž”, među kojima je bio 
i Nadir Dacić, bivši gla-
vni imam Medžlisa IZ-e 
Prijepolje, koji je odlukom 
Mešihata Islamske zaje-
dnice u Srbiji 127/07 od 
05.10.2007. godine, smije-
njen sa te dužnosti. Sebe 
su proglasili tzv. Rijasetom 
Islamske zajednice Srbije. 
Pred Opštinskim sudom u 
Prijepolju ova grupa podni-
jela je tužbu protiv šest 
imama lojalnih Mešihatu 

Islamske zajednice u Srbiji, 
tražeći da ih sud obaveže 
da samozvanom Rijasetu 
predaju ključeve od dža-
mije u Zalugu. U ovom 
predmetu Opštinski sud 
u Prijepolju, bez ikakvih 
dokaza i rasprave, odredio 
je privremenu mjeru kojom 
je naložio šestorici imama 
da predaju jedan ključ od 
džamije u Zalugu.

Ovo rješenje je neizvr-
šivo jer Rijaset IZ-e Srbije 

ne postoji, pa je nemoguće 
priznati stranačku sposo-
bnost.

Cijelu “pravnu proble-
matiku” koja se tiče dža-
mije u Zalugu objasnio 
nam je advokat Sabahudin 
Hajdarević, koji zastupa 
Mešihat IZ-e u Srbiji i koji 
je za “Glas Islama” izjavio 
sljedeće: „U ovom izvr-
šnom postupku sud zadire 
u propise Islamske zaje-
dnice na indirektan način. 

Naime, predajom ključeva 
od džamije sud faktički 
određuje imama džamije, 
što je u direktnoj supro-
tnosti sa Zakonom o crkva-
ma i vjerskim zajednicama, 
član 7. Smatram da sud u 
sporu u kome ne učestvuje 
Mešihat IZ-e u Srbiji sa 
sjedištem u Novom Pazaru 
ne može bilo šta rješavati 
u pogledu bilo kog vjer-
skog objekta, pa i džamije 
u Zalugu, pogotovo je to 

očigledno u slučaju 
Zaluške džamije koju 
je prije četiri godine 
izgradio Mešihat IZ-e 
u Srbiji sa sjedištem u 
Novom Pazaru.

Protiv  r ješenja 
o određivanju pri-
vremene mjere, kao 
punomoćnik imama, 
podnio sam prije-
dlog za podizanje 
zahtjeva za zaštitu 
zakonitosti od strane 
Republičkog javnog 
tužilastva, a protiv 
rješenja o izvršenju 
podnio sam žalbu 
Okružnom sudu u 
Užicu.“

Samir-ef. Tandir, član 

Povjereništva IZ-e u 

Prijepolju

A K T U E L N A  D E Š A V A N J A  U  P R I J E P O L J S K O M  M E D Ž L I S U

Zalug sačuvao džamiju
Predajom ključeva od džamije sud faktički određuje imama džamije, što je u direktnoj 

suprotnosti sa Zakonom o crkvama i vjerskim zajednicama, član 7.
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Zgrada Medžlisa Islamske zajednice 
u Sjenici je u jednom dijelu ostala oku-
pirana od onih koji su tu istu Islamsku 
zajednicu izdali i napustili.

Mustafa Makić je od kancelari-
ja ovog Medžlisa napravio kancelari-
je Ugljaninove stranke i u njima oku-
plja njegove odbornike i sljedbenike. 
Imamima koji nisu izdali i napustili 
Islamsku zajednicu, a oni su većina, nije 
dozvoljen pristup u ovim kancelarijama. 
Glavni imam ovog Medžlisa Ramiz-ef. 
Hamidović je spriječen da koristi svoju 
kancelariju. 

Iz tog razloga, a da 
bi se izbjegao sukob 
sa pomenutim licima, 
Islamska zajednica je 
otvorila novu kancela-
riju u prostorijama koje 
su se koristile kao kafe-
čajnica, a nalaze se na 
prizemlju iste zgrade. 

Ove kancelarije će 
se koristiti sve dok se 
na ostvare bolji uslovi 
za rad i dok nadležni 
organi ne zaštite zgra-
du i ne oslobode ostale 
prostorije od onih koji 
su ih uzurpirali i zlou-
potrijebili. 

F u n k c i o n e r i 
Sjeničkog medžlisa su 
svakodnevno izloženi 
provokacijama lica koja 
se nalaze na spratu iste 
zgrade i koja svojim 
ponašanjem nastoje iza-
zvati veći incident. 

P r e d s j e d n i k 

Povjereništva ovog Medžlisa Murat-ef. 
Zornić je izjavio da su kancelarije koje 
je uzurpirala spomenuta grupa oskrna-
vljene na najružniji način. Nekoliko puta 
smo primijetili da, čak, unose i alkohol 
i da ga, najvjerovatnije, konzumiraju u 
zgradi Islamske zajednice. On je istakao 
da neće dozvoliti da se omalovažava ova 
institucija i da će preduzeti sve dozvolje-
ne mjere da zaštiti Islamsku zajednicu od 
poniženja koja su joj priredili Ugljanin i 
njegovi mentori.  

H.B.

 Zaustavljena
 izgradnja

 bazne stanice
 za mobilnu

 telefoniju na
 parceli Islamske

zajednice
Operater mobilne telefonije VIP neće graditi 

baznu stanicu u dvorištu obdaništa u novopazarskom 
naselju Parice.  

U srijedu 30. januara 2008. je na toj parceli isko-
pana rupa dubine četiri metra, gdje je trebalo da se 
izgradi toranj za mobilnu telefoniju. Građani su se 
pobunili jer ne žele da, kako kažu, „djeca žive u ozra-
čenom naselju“. Smatraju da bi djeca, kada se završi 
izgradnja obdaništa, bila ozračena, a neslaganje je 
izrazila i Islamska zajednica u Novom Pazaru, jer je 
parcela u dvorištu obdaništa u njenom vlasništvu. VIP 
je zbog toga odustao od izgradnje bazne stanice.

- Ova parcela je Islamskoj zajednici oduzeta 1981. 
godine. Po Zakonu, sve što je oduzeto crkvama i vjer-
skim zajednicama mora da im se vrati. Agencija za resti-
tuciju pokrenula je proces vraćanja oduzete imovine i 
ta imovina ne može biti predmet prodaje, niti se na njoj 
može bilo šta graditi - izjavio je predsjednik Medžlisa 
Islamske zajednice u Novom Pazaru Sead-ef. Šaćirović.
On tvrdi da je kontaktirao sa opštinskom gra-
đevinskom inspekcijom, „u kojoj su se pravili da 
ništa ne znaju“, a da je u VIP-u dobio uvjeravanja 
da se na toj lokaciji neće graditi bazna stanica.
- Preduzeli smo konkretne korake, upoznali opštin-
sku građevinsku inspekciju... Sa mještanima smo se 
dogovorili da se rupa zatrpa i da se onemogući uzur-
piranje vakufske imovine - rekao je Šaćirović.

 Nove kancelarije Medžlisa
Islamske zajednice Sjenica

Zgrada Medžlisa Zgrada Medžlisa 
Islamske zajednice u SjeniciIslamske zajednice u Sjenici

Vakufska parcela na Paricama - dio koji je Vakufska parcela na Paricama - dio koji je 
Opština prodala VIP-u za baznu stanicuOpština prodala VIP-u za baznu stanicu
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U noći između 10. i 11. februa-
ra, negdje oko jedan sat iza ponoći, 
aktivisti Ugljaninove stranke poku-
šali su da zauzmu zgradu Medžlisa 
IZ-e u Sjenici. Više od 30 akti-
vista ove političke grupacije pre-
dvođeni Mustafom Makićem, nje-
govim sinom Enesom, Mirsadom 
Hodžićem, Nusretom Nukovićem, 
Taipom Jusufovićem i njegovim 
sinom Redžepom nasrnuli su na 
vakufsku zgradu. Tom prilikom 
izvalili su vrata, polomili tablu 
sa natpisom na ulaznim vratima i 
povrijedili jednog člana obezbje-
đenja.

Članovi Ugljaninove političke 
grupacije i nekoliko onih koji su 
pokušali da izvrše puč u Islamskoj 
zajednici zaposjeli su gornji sprat 
vakufske zgrade u kojoj se nala-
zi sjedište Medžlisa IZ-e Sjenica. 
Tamo borave, unose alkohol i prave 
derneke. 

P o k u š a j 
upada i zau-
zimanja zgra-
de uslijedio je 
nakon što je 
najavljena pri-
vatizacija lokal-
nog trgovin-
skog preduzeća 
za 29. februar. 
Da bi prodali 
vakufski plac na 
kojem se nalazi 
ova zgrada i još 
nekoliko oro-
nulih i monta-
žnih objekata, 
bilo je potrebno 
da zaposjednu 
ov a j  objek t . 
Još jednom se 
potvrd i lo da 
im je na prvom 
mjestu lični interes i da su za novac 
spremni da prodaju sve, pa i svoju 
vjeru.

U G L J A N I N O V I  A K T I V I -
S T I  N A P A L I  Z G R A D U 

I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U 
S J E N I C I

  Hoće
 da otmu

 zgradu da
bi je prodali

M U R A T - E F .  Z O R N I Ć  P R I Č A  K A K O  S U  P R I S T A L I C E  S U L E J M A N A 
U G L J A N I N A  N A S R N U L I  N A  S J E D I Š T E  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U 

S J E N I C I

Treba tim ljudima reći: „Dosta!“
Eto, noćas, poslije par dana, otišao sam kući, zaspao sam, a u pola dva 
mi je zvonio telefon. Ja sa svojih 79 godina brzo sam ustao, jer su napali 
na našu Islamsku zajednicu, isti - Mustafa Makić, Mirso Hodžić, Nusret 

Nuhović i Taip Jusufović, svi sa sinovima

Ja sam godinama proganjan, zatvaran, kažnjavan. Sve je to 
bilo pod rukovodstvom Mustafe Makića i policije Slobodana 
Miloševića. Ja sam čvrsto stajao iza Sulejmana Ugljanina, a sada 
Ugljanin sve to pljunu i udari u islamski živalj Sandžaka. Sada 
njegovi sljedbenici, koji su ostali u nečare, kraj im je, udarili su 
u svoj narod i silom hoće da zadrže vlast. Ali ima muslimana u 
Sandžaku, znaju oni i prepoznaju ko je sila, a ko vjera.

Evo, braćo, prije mjesec dana me je imenovao Muftija za pred-
sjednika Medžlisa u Sjenici. Od tada, ostavio je Mustafa Makić 
više od dvadeset hodža na nečare. Nigdje nisu mogli da se poku-
pe, nigdje nisu mogli da nađu zajednički jezik, plate nisu imali. 

Ja, hvala Uzvišenom Allahu, do danas nisam od Islamske 
zajednice primio ni jedan jedini dinar, a 55 godina sam imam. 
Sirotinji nikad nisam uzimao ni za ukopninu, zato me je moj 
Muftija uzdigao u ove dane, staračke, da budem rukovodilac 
Islamske zajednice u Sjenici.

Od tada je pošlo na mene sve što je moglo. Dolazio mi Mirso 
Hodžić i Nusret Nuhović. To su moji rođaci, nekadašnji drugovi 
dok sam bio u SDA. Rade u Opštini pa su me molili da se ovoga 

ne prihvaćam. Ali, braćo, pošto su udarili na džamiju u Sjenici, zatvorili su džamiju kada je Mustafa 
Džigal umro, od tada ta SDA ne predstavlja za mene ništa. Zna se s kim su oni otišli i sada su trčali i 
molili ljude da glasaju za radikale. Svi njihovi odbornici su molili naše džematlije da glasaju za radika-
le, ali hvala Uzvišenom Alahu muslimani su prepoznali i glasali za ono što je bolje.

Muslimani Sandžaka su progresivan narod, oni brzo uoče i zlo i sreću i ne može ih niko voditi 
šejtanskim putem.

Navečer prije upada, jedan njihov pristalica je dolazio. Vidio je da ja nisam tu i da su tu svega 
dva-tri čovjeka. Vidio je da nema imama koji su boravili tu ovih dana. To je njima javljeno i oni su se 
organizovali i izvršili napad nešto iza dvanaest sati.

Eto, noćas, poslije par dana, otišao sam kući, 
zaspao sam, a pola dva mi je zvonio telefon. Ja sa 
svojih 79 godina brzo sam ustao, jer su napali na 
našu Islamsku zajednicu, isti - Mustafa Makić, Mirso 
Hodžić, Nusret Nuhović i Taip Jusufović, svi sa sino-
vima. Kada sam stigao, bilo je tu policije. Nemoguće 
je bilo prići do zgrade. Bilo je tu i oko trideset nji-
hovih ljudi. To je sva njihova sila koju su sakupili u 
Sjenici.

Nekako sam se probio i ušao u zgradu. Tu sam 
našao inspektore. 

Udaren je jedan naš čovjek, iz prijevare. Tražila 
je milicija da ga izvedu, ali on nije htio. Dali su mi 
čvrsto obećanje da će ga pustiti samo da uzmu izjavu 
od njega. Tako je i bilo. Ja sam ga zamolio i na moju 
molbu je izašao.

Tu me je Mustafa Makić optužio da hoću da odvo-
jim Kosovo od Srbije, a ja se nikad nisam bavio tom 
politikom – samo vjerom. Ja i ne znam gdje je Kosovo 
i tamo nemam nikog. Svi moji su u Bosni, jedino sam 
ja ovdje. Ja sam vezan za Bosnu.  

Njemu sam na to uzvratio: Da li si potrošio 
Miloševića pare? Koliko si sad uzeo što si zavadio 
sandžački narod? Neka te je sramota!“

Pokušao je fizički da napadne na mene, ali policija mu nije dala. 
Trideset godina me on proganja, i sa Udbom i sa policijom. Kuću bih napravio šta sam dao za 

kazne. Meni je kuću pretresala republička milicija, vojska mi je udarala na kuću, a za sve je to bio 
odgovoran Mustafa Makić.

Smatram da treba te ljude da obilježimo i da im kažemo: „Dosta! Dosta, Sulejmane Ugljaninu! 
Dosta, Mustafa Makiću! Dosta, Nusrete Nuhoviću! Dosta, Mirso Hodžiću! Nemojte zavađivati 
muslimanski narod u Sandžaku! Pustite ih da žive - oni znaju da žive.“

Murat ZornićMurat Zornić
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Visoka ocjena seminara 
o zekatu, očekuju se 

praktični koraci

Srijeda, 6. februar 2008.
Danas je u Sarajevu 

završen dvodnevni semi-
nar o zekatu u organizaciji 
Rijaseta Islamske zajedni-
ce. 

Tokom današnjeg rada 
izloženo je pet referata, a 
opšta je ocjena učesnika i 
diskutanata da je seminar 
ukazao na nove perspektive 
unapređenja zekata i otvo-
rio nove prostore u prema 
kojima Islamska zajedni-
ca treba usmjeriti svoje 
aktivnosti, što bi trebalo 
da rezultira praktičnim 
koracima i implementaci-
jom iznešenih prijedloga i 
smjernica. 

Nužnost fokusiranja na 
korporativni pristup

Drugi  dan semina-
ra otvoren je referatom 
mr. Amela Kovačevića 
„Uspješni modeli promo-
cije i prikupljanja zekata u 

svijetu (Malezija) i mogu-
ćnosti primjene uspješnih 
iskustava u BiH“ u kojem 
je dat presjek socio-eko-
nomskih procesa kroz koje 
prolazi BiH i Bošnjaci, 
naglašavajući da bi zekat 
trebao osigurati pravednu 
preraspodjelu materijalnih 
dobara i pružiti sigurnost 
i stabilnost institucijama 
Islamske zajednice. 

Kovačević je komparirao 
malezijski primjer organi-
zacije i prikupljanja zeka-
ta, posebno u segmentu 
fokusiranja na korporacije, 
biznismene, štednju i zlato, 
što je rezultiralo desetoro-
strukim povećanjem iznosa 
zekata u periodu od šest 
godina. 

Prema mišljenju mr. 
Kovačevića, Islamska zaje-
dnica mora redizajnirati 
obračunavanje zekata i pri-
lagoditi se novim društve-
no-ekonomskim uslovima. 
On je mišljenja da Islamska 
zajednica može intenzivi-
rati aktivnosti oko zekata 
na postojećoj infrastruktu-

ri koja ima svojih limiti-
rajućih faktora, ili se, pak, 
opredijeliti za korporativni 
pristup, koji on preferira 
kao adekvatnije i efikasnije 
rješenje. Također je predlo-
žena struktura kadra kojem 
bi se povjerile ove aktivno-
sti i koji bi se specijalizovao 
za prikupljanje zekata, dok 
bi strateške odluke, uklju-
čujući i sistem raspodjele 
i distribucije, bile u nadle-
žnosti Rijaseta.     

Mogućnosti savremenih 
komunikacionih 

tehnologija     

Mr. Semir Ibrahimović 
u referatu „Značaj primje-
ne savremenih sredstava 
komunikacije i plaćanja u 
sistemu promocije, priku-
pljanja i raspodjele zekata 
u BiH“ govorio je o ino-
vacijama u sektoru komu-
nikacija koje se ubrzano 
primjenjuju u finansijskom 
sektoru. U široku primjenu 
je ušlo bezgotovinsko pla-
ćanje korištenjem kartica, 
a svakodnevno raste broj 

korisnika internet i SMS 
bankarstva. 

Prema mišljenju mr. 
Ibrahimovića, ovi instru-
menti mogu biti iskorišteni  
i u svrhu poboljšanja siste-
ma promocije, prikupljanja 
i raspodjele zekata u BiH. 
Tako je moguće implemen-
tirati sistem on-line uplate 
zekata koristeći e-komerc, 
web stranice, a instrumenti 
plaćanja mogu biti kartice 
ili servisi za on-line plaća-
nje (Pay Pall i sl.). Ovaj 
sistem može biti naroči-
to koristan za prikupljanje 
zekata u dijaspori. 

Ibrahimović je naglasio 
da je moguće primjenom 
raznih kanala elektronskog 
bankarstva (internet, SMS, 
e-mail, WAP) pružiti širok 
spektar usluga za klijente 
koji imaju račun u banci. 
Neki od primjera ovih uslu-
ga su obavještenja o pri-
spjelosti uplate zekata na 
štednju, automatsko kre-
iranje platnih naloga koji-
ma se plaća dospjeli iznos 
zekata na štednju, korište-

nje elektronskih naloga za 
plaćanje cjelokupnog izno-
sa zekata.  

Problemi koji se mogu 
javiti u široj primjeni ovih 
metoda, prema njegovom 
mišljenju, su: nedovolj-
na penetracija savremenih 
sredstava komunikacije 
unutar populacije obve-
znika zekata, te generalno 
nepovjerenje prema plaća-
nju korištenjem elektron-
skih sredstava plaćanja. 

Medijska promocija 
zekata

Ekrem Tucaković u 
radu „Medijska promocija 
zekata - trenutno stanje i 
perspektive’’ govorio je o 
prisutnosti zekata i govora 
o zekatu u različitim medi-
jima, prvenstveno medi-
jima Islamske zajednice, 
ali i medijima kojima nije 
osnivač ili izdavač Islamska 
zajednica. 

Na osnovu uvida u rado-
ve objavljene u Preporodu, 
Gla sn iku ,  Takv imu i 
Novom muallimu u perio-

Visoka ocjena seminara o zekatu, 
očekuju se praktični koraci
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du od 2000. do 2008. godi-
ne, može se zaključiti da 
problematika zekata nije u 
dovoljnoj mjeri i na primje-
ren način tretirana u štam-
panim medijima i izdanji-
ma Islamske zajednice, što 
se može vidjeti iz broja i 
strukture objavljenih tek-
stova o zekatu, mišljenja je 
podnosilac ovog referata. 

U promovisanju zekata 
veliki potencijal predsta-
vljaju imami, hatibi, mualli-
mi i vjeroučitelji, odnosno 
džumanske i bajramske 
hutbe, prigodna predava-
nja različitim povodima 
tokom godine, obilasci i 
posjete terenu od strane 
glavnih imama, muftija i 
službenika Rijaseta, među-
tim ne postoje relevantni 
pokazatelji koliko se ove 
mogućnosti i na koji način 
koriste za afirmisanje i 
unapređenje akcije zekata. 

U referatu je naglašeno 
da postojeća saznanja govo-
re kako ne postoji planski 
osmišljen govor, smišljeno 
kratkoročno ili dugoročno 
aktualiziranje različitih 
aspekata zekata, koordi-
nirane promotivne akcije 
i sl. u medijima Islamske 
zajednice. Organizovano i 
koordinirano vođenje ova-
kvih akcija podrazumijeva 
da postoji neki organ, slu-
žba ili osoba koja bi bila 
nosilac aktivnosti i osmi-
šljavala akcije, sugerisala 
teme, naručivala tekstove, 
što može u sadašnjim okol-
nostima biti dio zaduženja 
Ureda za zekat. 

U drugom dijelu refera-
ta Tucaković je izložio pri-
jedlog medijske strategije 
i ciljeva, te koraka koji bi 
se trebali realizovati kroz 
medije Islamske zajednice, 
ali i medije izvan Islamske 
zajednice, što bi rezultiralo 
kvalitetnijom i osmišljeni-
jom medijskom promoci-
jom i afirmacijom zekata 
i unapređenjem postojećih 
iskustava i rezultata. Na 
kraju rada predložene su 
preporuke koje bi podrža-
vale kvalitetniju medijsku 
promociju zekata. 

Sistem raspodjele

Muhamed Salkić u refe-
ratu „Sistem raspodjele 
zekata i sadekatu-l-fitra iz 
fonda Bejtu-l-mal“ osvr-
nuo se na historijat vođenja 
akcije prikupljanja zekata i 

faze kroz koje je ona pro-
lazila, ističući da iz Foda 
Bejtu-l-mal, u koji se saku-
pljaju i sredstva od zekata, 
70% sredstava ostaje na 
računu Rijaseta, 25% osta-
je medžlisima za potrebe 
vjersko-prosvjetnog rada i 
5% muftijstvima za njiho-
ve vjersko-prosvjetne akti-
vnosti. Rijaset Islamske 
zajednice donosi odluku o 
distribuciji ovih sredstava, 
a prioriteti su finansijska 
podrška Fakultetu islam-
skih nauka, Gazi Husrev-
begovoj medresi, Gazi 
Husrev-begovoj biblioteci, 
pomoć medresama, pomoć 
povratnicima i socijalno 
ugroženim kategorijama. 

Salkić je naglasio da 
postoji transparentnost 
i kontinuitet u sistemu 
raspodjele zekata, jer se 
takva odluka donosi na sje-
dnicama Rijaseta i nakon 
diskusija i prijedloga čla-
nova Rijaseta, kao najvišeg 
administrativnog i vjerskog 
organa Islamske zajednice. 

Također je prezentiran 
detaljan izvještaj o iznosu 
i procentu raspodjele zeka-
ta različitim ustanovama 
i organima u budžetskoj 
2007. godini. 

Permanentna edukacija

Mr. Edin Smajić govo-
rio je o „Uredu za zekat i 
obuci kadrova“ naglašava-
jući značaj permanentnog 
edukovanja kadra koji će 
biti angažovan na priku-
pljanju i promociji zekata 
i usvajanja različitih vrsta 
znanja i vještina. Smajić 
smatra da se obuka i edu-
kacija treba realizovati na 
različitim nivoima i kroz 
različite segmente. 

Mr. Smajić je kao pozi-
tivne iskorake u kvalitetnoj 
i efikasnoj promociji zeka-
ta naveo primjere Malezije, 
Turske i Južnoafričke 
Republike, istučući da 
Islamska zajednica neka od 
ovih rješenja može prila-
goditi svom društvenom i 
socijalnom ambijentu. 

Diskusije

Dr. Šukrija Ramić je u 
svojoj diskusiji rekao da 
bi on odmah sve izložene 
ideje i projekte implemen-
tirao, kazavši da se napra-
ve timovi koji će krenuti 
u akciju implementacije. 
Mustafa-ef. Gobeljić je 

insistirao na objašnjava-
nju smisla i značaja zekata 
usmjerenog u Fond Bejtu-
l-mal i problematizuje 
odnos zekata i humanitar-
nog rada i pomoći koju 
određena pravna lica i firme 
daju za medrese, džamije i 
sl. Dr. Enes Ljevaković je 
podržao osnovne intencije 
izloženih referata, naglaša-
vajući važnost opšteg pri-
stupa zekatu i izbjegavanja 
svake vrste lokalizma. 

R e i s u - l - u l e m a  d r . 
Mustafa-ef. Cerić ponovo 
je insistirao na otvaranju 
prema novim modelima i 
mogućnostima u kojima 
će Islamska zajednica biti 
u situaciji da se sredstvi-
ma od zekata bori protiv 
nepismenosti i značajnije 
pomaže različite socijal-
ne kategorije.  Također je 
podržao prihvatanje svih 
pozitivnih iskustava nagla-
šavajući da moramo učiti 
od svakoga ko nam nudi 
kvalitetna rješenja za opšte 
dobro. Reisu-l-ulema je 
predložio da se svi referati 
objave u vidu knjige i da 
se napravi plan i strategija 
unapređenja akcije zekata 
koju će Rijaset usvojiti. 

Džemal Salihspahić je 
izrazio uvjerenje da je ovaj 
seminar probio opnu učma-
losti i stereotipa o zekatu, 
dok je muftija Nusret-ef. 
Abdibegović uvjerenja da 
su institucije Islamske zaje-
dnice prioritet, ali istovre-
meno Islamske zajednica 
u svom radu ima i socijalni 
karakter kao što su pomoć 
povratnicima, obnova dža-
mija i imamskih kuća i u 
tom smislu Islamska zaje-
dnica može pomagati, ali 
ne može zbrinjavati soci-
jalne kategorije, što bi tre-
bao biti zadatak države. 

Usvajanje strategije   

N a  k r a j u  s e m i n a -
r a  j e  z a k l j u č e n o  d a 
Organ izac ion i  odbor 
u narednim danima, na 
osnovu izloženih referata 
i diskusija, napravi prije-
dlog mjera i aktivnosti o 
problematici zekata koji 
će se dostaviti Rijasetu na 
razmatranje i usvajanje. Na 
temelju ovih mjera trebala 
bi se izraditi strategija una-
pređenja akcije zekata. 

 www.rijaset.net

N A Š I  M E R H U M I

 Škrijelj
 (Hamzagić)

 Nadžija –
Naka

U tradiciji bošnjačkih muslimana, zasnovanoj 
na Poslanikovim a.s. hadisima, brojnost dženaze i 
njenih klanjača govori o veličini rahmetlije i auto-
ritetu koji je osoba imala za života. Ako je suditi 
po dženazi i danima nakon nje, rahmetli Naka 
je doista bila omiljena i cijenjena među žiteljima 
Novog Pazara u koji je udajom došla prije skoro 
pedeset godina.

Rođena je 1935. god. u Tutinu u poznatoj 
porodici Hamzagića. Oca nije upamtila tako da 
je rasla okružena pažnjom svojih amidža i braće. 
Po završetku Zanatske škole postaje jedna od naj-
poznatijih krojačica u Sandžaku, po čemu ostaje 
upamćena naročito među ženskom populacijom. 
Čitav svoj život posvetila je porodici i dano-
noćnom radu, ali je i pored narušenog zdravlja 
najviše strpljenja imala za svoju unučad. Krasilo 
je poštenje, iskrenost i sabur u najtežim životnim 
trenucima. 

Na Ahiret je preselila u subotu 26. januara 
2008. god., u svojoj 73-oj godini, sa šehadetom, 
tiho i brzo, onako kako je i živjela. Dženazu joj je 
klanjao glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić, kojeg 
je posebno cijenila, a na mezaru je za rahmet nje-
noj duši učio veliki broj imama. Da je se sjećaju 
dovama iza sebe je ostavila supruga Selima, sino-
ve Samira i Amera, snahe i petoro unučadi.

Allahu dragi, daj nam smirenosti da prihvati-
mo ono što ne možemo izmijeniti, snagu za ono 
što možemo promijeniti i mudrosti da ih razliku-
jemo. Gospodaru, pokloni joj Džennet jer je ovaj 
svijet napustila sa Tvojim imenom na usnama. 

Amin.
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U subotu 19. januara, u 
prostorijama džemata El-
Iman održana je redovna 
sjednica Islamske zajed-
nice Bošnjaka u Austriji. 
Sastanak je trajao neko-
liko sati, a kasnije, poslije 
akšam namaza, upriličena je 
svečanost povodom Jevmi 
ašure. Svečanosti su prisus-
tovali predsjednik Islamske 
zajednice u Austriji prof. 
Anes Šakfeh, predsjed-
nik Islamske zajednice 
Bošnjaka u Austriji (IZB) 
hfz. Senad-ef. Podojak, 
potpredsjednik IZB-a Irfan 
Buzar, hfz. Adil Makić, kao 
i više od petnaest imama iz 
različitih gradova Austrije.  

Na sastanku se govorilo 
o problemima i izazovi-
ma na koje nailazi IZB-a 
u Austriji, kako ostvariti 
bolju komunikaciju među 
imamima, kako odgov-
oriti na provokacije koje 
se upućuju muslimanima 
u Austriji i sl. Tom pri-
likom je prezentirana nova 
web stranica IZB-a i naja-
vljen dvodnevni seminar 
za imame i predsjednike 
džemata koji će se održati 
krajem februara. Na sas-
tanku se također govorilo 
o provokacijama koje se 
upućuju na račun musli-
mana, a posebno Poslanika 
Muhameda s.a.w.s., a koje 
su došle od predstavnika 
Slobodarske partije (FPÖ). 
Prof. Anes Šakfeh se obra-
tio prisutnima i istakao da 
je provokacija bilo i da će 
ih biti, ali ono što je važno 

u ovom momentu jeste da 
su se svi relevantni faktori 
ogradili od riječi Suzane 
Winter koja je iznijela niz 
uvreda na račun Poslanika 
a.s. Predsjednik Austrije 
je istakao da ove uvrede 
nisu glas Austrije, a Crkva 
je podigla optužbu protiv 
Winterove. Zatim, kaže 
prof. Šakfeh, ovdje se radi 
o pokušaju da se ubere 
nekoliko poena na izbori-
ma vrijeđajući osjećaje hil-
jade muslimana koji žive 
u Austriji. Prof. Šakfeh je 
također kazao da će se za 
nekoliko mjeseci održati 
izbori u Islamskoj zajednici 
Austrije i da oni intenziv-
no rade na reformi Ustava 
Islamske zajednice kako bi 
svi predstavnici različitih 
naroda bili zastupljeni u 
Islamskoj zajednici, a ne 
samo oni koji su najmno-
gobrojniji. Zapravo, radi 
se na tome da u glavnom 
vijeću Islamske zajednice 
u Austriji budu zastuplje-
ni Turci, Bošnjaci, Arapi 
i ostali. Ukoliko se ta 
klauzula ne ispoštuje i ne 
usvoji onda bi muslimani 
naišli na velike poteškoće 
u budućnosti. 

U drugom dijelu pro-
grama,  na  svečanost i 
u povodu Jevmu ašure 
priređen je prigodan pro-
gram. Musafire je posela-
mio imam džemata El-Iman 
Mithat-ef. Mujović, a zatim 
se prisutnima obratio prof. 
Anes Šakfeh koji je kratko 
govorio o stanju muslimana 

u Austriji. Zatim je obra-
tio hfz. Senad-ef. Podojak, 
koji se također osvrnuo 
na skorije provokacije na 
račun muslimana istakavši 
da Islamska zajednica u 
Austriji ima svoj oficijelni 
stav po pitanju novih napa-
da na muslimane. Ona je, 
naravno, osudila te napade, 
ali će se svakako i dalje 
ponašati u skladu sa svojim 
principima promovišući 
dijalog i toleranciju i neće 
nasjesti na provokacije. 
Time je Islamska zajedni-
ca u Austriji pridobila još 
veću podršku kako musli-
mana tako i nemuslimana 
koji žive u Austriji.

Nakon obraćanja hfz. 
Senada, program je nas-
tavljen učenjem Kur’ana, 
mevluda i ilahija, a na 
kraju se prisutnima obratio 
Esad-ef. Memić govoreći 
o značaju Jevmi ašure te, 
između ostalog, rekao da je 
Allah dž.š. spasao Nuha a.s. 
na ovaj dan. Po naređenju 
Allahovom on je gradio 
lađu, pa zato i mi treba da 
gradimo našu lađu spasa, 
a to je džemat. „Budite u 
vašoj lađi, vašem džematu 
i držite se onih koji uprav-
ljaju ovom vašom lađom, 
držite se imama i predsjed-
nika džemata“, naglasio je 
Memić. 

Program je okončan 
dovom, a druženje se nas-
tavilo u kafečajnici džemata 
El-Iman.

M.M.

 Svečanost u povodu
Jevmu ašure

 Svečano
 dočekana Nova

 1429. h.g. u
 novoj džamiji u

Rajčinoviću
U povodu nastupanja Nove 1429. hidžretske 

godine, 9. januara poslije akšam namaza, u novoj 
džamiji u Rajčinoviću održan je prigodan pro-
gram. 

Na samom početku programa prisutnima se 
obratio imam ove džamije Nihad-ef. Gagić izra-
zivši prisutnima dobrodošlicu. Ne skrivajući svoje 
zadovoljstvo efendija je naglasio da mu je posebno 
drago što su u ovoj džamiji od početka njenog rada 
propraćeni i obilježeni svi značajni datumi i doga-
đaji u povijesti islama, zamolivši Allaha dž.š. da 
tako i dalje bude. Nihad-efendija se zatim zahvalio 
svim džematlijama koji su uzeli učešće u organizo-
vanju ovog programa. 

U prvom dijelu svečanosti prisutnima su se 
predstavili polaznici vjerske pouke ove džamije 
koji su svojim lijepim glasovima i recitacijama 
oduševili sve prisutne. Da program bude još ljepši 
i bogatiji potrudili su se učenici Medrese „Gazi 
Isa-beg“  koji su ovom prilikom izveli nekoliko 
ilahija na temu Hidžre. Prigodnim  predavanjem 
na kraju programa se obratio profesor „Gazi Isa-
beg“ medrese mr. Sead-ef. Ibrić u kome je posebno 
naglasio da je sami tok Hidžre Muhameda a.s pun 
značajnih detalja koji nam služe za pouku.

N.G

Atmosfera u džematu El-ImanAtmosfera u džematu El-Iman Imami Islamske zajednice u AustrijiImami Islamske zajednice u Austriji
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U d r u ž e n j e  ž e n a 
„Merjem“ je osnovano pri 
Mešihatu IZ-e u Srbiji prije 
četiri mjeseca. Do sada se 
išlo laganijim tempom orga-
nizovanja aktivnosti, pa su 
žene imale priliku družiti se 
na bajramskim sijelima koja 
su organizovana specijalno 
za žene, a ovaj ciklus tri-
bina je upravo nastavak tih 
prvih aktivnosti kojima 
je započet rad ovog 
Udruženja.

T r i b i n a 
„Muslimanka i poro-
dica“ je održana u 
Velikoj sali Mešihata 
poslije jacije namaza, 
a učešće u tribini uzele 
su mlade intelektualke 
naše čaršije: muallima 
Sadeta Alibašić koja 
je govorila na spome-
nutu temu predstaviv-
ši istoimeno djelo dr. 
Sulejmana Topoljaka, 
zatim potpredsjednica 
Udruženja Zumreta 
Aljković koja je pred-
s tav i l a  d je l a  Amr 
Halida – Spoznaj sebe 
i kosmos - spoznat ćeš 
Stvoritelja i  U Tvoje 
ime živimo, te vjero-
učiteljica u osnovnoj 
školi u Selakovcu Elma 
Ujkanović koja je govo-
rila o djelu Odgovori na 
zablude o islamu dr. Zakira 
Naika.

Dođi, druži se, 
uključi se!

Sekretar „El-Kelimeh“ 
Muzafera Nurović je izra-
zila zadovoljstvo odzivom 
žena, izrazivši nadu da će 
se njihovo interesovanje 
u budućnosti konstantno 
povećavati, jer se u sklopu 
ovih tribina planiraju odr-
žavati i „El-Kelimehove“ 

promocije za žene najma-
nje jednom u mjesecu. 

Međutim, svijest naših 
žena još uvijek nije dovolj-
no zrela kad su ovakva 

hajirli druženja u pitanju. 
Na poziv članica Udruženja 
bilo je, na žalost,  i slje-
dećih komentara: „Mučno 
mi da dolazim na promo-
cije!“, „Više volim otići 
negdje na posedak!“, „Ne 
poznajem žene“, „Ja znam 
dosta!“, „Ako hoću, čitat 
ću sama kući“, „Mrsko mi 
da se spremam!“ „Gdje ću 

djecu?!“ i sl.  
Cilj ovih promocija nije 

samo prodaja knjiga. One 
su tu za žene koje žele da ih 
tom prilikom nabave, ali je 

mnogo veći hajr doći, upo-
znati nove sestre, družiti se 
sa njima, čuti nešto novo 
od predavačica, obnoviti i 
prisjetiti se poznatog, oja-
čati svoj iman, širiti krug 
poznanica zainteresovanih 
za učenje, obrazovanje, sti-
canje novih znanja, a izdići 
se iznad „mahalskog nivoa“, 
kahvenisanja, dokonluka 

uz koje ogovaranje i grijeh 
idu neminovno. Svaka žena 
može odvojiti sat vremena 
jednom mjesečno i doći na 
ova sijela i tribine, jer je to 

minimum angažmana koji 
se od nje traži. Ona se mora 
zainteresovati za aktivnost, 
pokrenuti se, izaći iz okvi-
ra svoja četiri zida, usmje-
riti svoju pažnju na ličnu 
korist, a ne samo na kutla-
ču i potiraču. Žena mora 
da se pokrene, da uključi 
sva svoja čula, da probudi 
u sebi želju za pozitivnom 
promjenom i aktivnostima 
od kojih će imati koristi, da 
razbije svoju svakodnevnu 
monotoniju i pobjegne iz 
učmalosti i nezaintereso-
vanosti.

Ciklus tribina je tek 
otpočeo

Sekretarijat Udruženja 
„Merjem“ objavljuje da 
je ciklus ovih tribina tek 
počeo i da će se svakog 
mjeseca održati najmanje 
po jedna. Organizatori i 
moderatori će se pobrinuti 
da mijenjaju koncept tri-
bina, mjesto na kome će se 
žene okupljati, da bi probu-
dile njihovo interesovanje i 
potakle ih na dolazak i dru-
ženje, te da bi im osigurale 
toplu i prijatnu atmosferu u 
kojoj neće biti samo pasivni 
slušaoci već i one koje će 
moći da diskutuju, uključe 
se, daju svoje prijedloge, 
postave pitanja...

Cilj Udruženja žena 
„Merjem“ je da im priu-

šti što više ovakvih 
okupljanja, druže-
nja, muhabeta, sijela 
i tribina, ali i kurse-
va i svega onoga što 
je „Merjem“ zacrtao 
u šemi svojih akti-
vnosti. U tom smi-
slu, za one koje žele, 
evo i obavještenja 
da potpredsjednica 
„Merjem“ Zumreta 
Aljković održava 
kurs učenja Kur’ana 
za žene koje su već 
naučile harfove, i to 
svake subote i nedje-
lje na Fakultetu za 
islamske studije u 
centru grada od 13 
časova.

Uskoro će početi 
i serija ostalih kur-
seva, o čemu ćete 
blagovremeno biti 
obaviještene, a do 

tada dolazite da se družimo 
uz ove predivne knjige, jer 
je knjiga najbolji prijatelj i 
drug svakoga insana.

Sanela KARIŠIK-MISIRLIĆ

Hajirli druženje uz knjigu

AKTUELNOSTI

Detalj sa tribineDetalj sa tribine

Članice udruženja "Merjem"Članice udruženja "Merjem"
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Vijeće za fetve Rijaseta 
IZ-e u BiH je na svom 
nedavnom zasi jedanju 
donijelo više fetvi, od kojih 
u ovom broju Glasa islama, 
zbog njihove aktuelnosti, 
prenosimo sljedeće: 

- fetva o upotrebi muzi-
čkih instrumenata u džami-
jama i mesdžidima,

- fetva o spajanju nama-
za,

- fetva o slijeđenju hane-
fijskog mezheba.

I - Vijeće za fetve 
Islamske zajednice u Bosni 
i Hercegovini na svojoj 8. 
redovnoj sjednici održa-
noj u Sarajevu 3. decembra 
2007. godine, odnosno 23. 
zu-1-ka’de 1428. h. godi-
ne, na osnovu izloženog 
referata bihaćkog mufti-
je Hasana-ef. Makića na 
temu «Upotreba muzičkih 
instrumenata u 
izvođenju pro-
grama u džami-
jama i organizo-
vanje programa 
u džamijama od 
strane derviških 
redova» i pro-
vedene diskusi-
je, a povodom 
upita Medžlisa 
Islamske zajedni-
ce Sarajevo, doni-
jelo je slijedeću

F E T V U

1. N i j e 
dozvoljena upo-
treba muzičkih 
i n s t r u m e n a t a 
(def, tarabuk i sl.) 
u džamiji zato što 
to narušava dža-
mijski ambijent 
i što je u supro-
tnosti sa osno-
vnom namjenom 
i misijom ove 
časne islamske 
institucije, a to je 
klanjanje namaza, 
islamsko obrazo-

vanje i edukacija i vršenje 
ostalih oblika islamskog 
rada i aktivnosti u duhu 
šerijatskih propisa. Zabrana 
upotrebe muzičkih instru-
menata u džamiji treba biti 
sastavni dio kućnog reda 
džamije. 

2. Imam je odgovo-
ran za sve programe koji 
se pripremaju u džamiji u 
skladu sa šerijatskim propi-
sima i Pravilnikom o radu 
imama. Ovaj princip dužne 
su poštovati sve ustanove, 
organizacije i pojedinci. 
Prema tome, bez odobrenja 
imama niko u džamiji ne 
može pripremati i realizo-
vati bilo kakav program.

II - Vijeće za fetve 
Islamske zajednice u Bosni 
i Hercegovini na svojoj 8. 

redovnoj sjednici održa-
noj u Sarajevu 3. decembra 
2007. godine, odnosno 23. 
zu-1-ka’de 1428. h. godi-
ne, na osnovu izloženog 
referata tuzlanskog muftije 
Huseina-ef. Kavazovića na 
temu «Propisi o spajanju 
namaza» i provedene disku-
sije, donijelo je slijedeću

F E T V U

1. Dozvoljeno je putni-
ku (musafiru) koristiti 
olakšicu spajanja podne i 
ikindije-namaza te akšama 
i jacije, na osnovu hadisa 
i prakse Božijeg Poslanika 
a.s., radi olakšanja izvršenja 
ovih ibadeta.

2. Dozvoljeno je radni-
cima u firmama i tvorni-

cama spajanje podne i 
ikindije-namaza u naročito 
opravdanim okolnostima 
(kao što su kratkoća dana, 
nemogućnost napuštanja 
radnog mjesta radi oba-
vljanja namaza u njegovom 
vremenu i sl.).

Ovim se nastoji otklo-
niti poteškoća (refu-l-
haredž) koja je od ummeta 
otklonjena izričitim tek-
stom Kur’ana. Također, 
potvrđeno je u hadisu Ibn 
Abbasa, a koji se navodi 
u Muslimovom Sahihu, 
da je Vjerovjesnik s.a.v.s. 
spojio podne i ikindiju, 
te akšam i jaciju «ne zbog 
straha ili kiše» (nevreme-
na). Ibn Abbas je upitan: 
«Šta je htio time?» «Želio je 
olakšati svome ummetu», 

odgovorio je on.
III - Imajući 

u vidu povije-
snu činjenicu da 
s u  m u s l i m a n i 
u Bosni još od 
dolas ka islama u 
ove krajeve suni-
t i  hanefi jskog 
mezheba (pravna 
škola), koji nika-
da svoju pripa-
dnost ovom mez-
hebu nisu dovo-
dili u pitanje; 
znajući za nerije-
tke pojave odstu-
panja od hane-
fijskog mezheba 
u vršenju poje-
dinih vjerskih 
obreda, naročito 
u posljednje vri-
jeme, čemu je 
uzrok dola zak 
naših muslimana 
u dodir s našom 
braćom - pripa-
dnicima drugih 
mezheba, kako 
u zemlji tako i 
u iseljeništvu i 
muhadžir luku, 

slijedeći šerijatsko pravi-
lo da su priznati mezhebi 
ravnopravni i da nije dozvo-
ljeno samoinicijativno 
miješati njihove propise u 
području ibadata (obredo-
slovlja), i konačno, pola-
zeći od odredaba Ustavne 
odluke IZ-e u BiH, reisu-
l-ulema Islamske zajednice 
u BiH dr. Mustafa-ef. Cerić 
izdao je 

F E T V U

o obaveznosti pridrža-
vanja propisa hanefijskog 
mezheba u načinu vršenja 
vjerskih obreda u džamija-
ma, mesdžidima, tekijama 
i na svim vrstama is lamskih 
skupova 

1. Muftije, imami i svi 
drugi vjerski službenici u 
muftijstvima, medžlisima, 
institucijama i ustanovama 
Islamske zajednice u zemlji, 
iseljeništvu i muhadžirluku 
dužni su da se dosljedno 
pridržavaju propisa han-
efijskog mezheba u vršenju 
vjerskih obreda u džamija-
ma, mesdžidima i na svim 
vrstama islamskih skupova. 

2. Muftije, imami i drugi 
vjerski službenici dužni 
su poučavati svijet da nije 
dozvoljeno u području 
ibadata samoinicijativno 
miješati propise priznatih 
mezheba, to jest u nekim 
slučajevima postupati po 
propisima jednog mezhe-
ba, a u drugim slučajevi-
ma po propisima drugog 
me zheba.

Vaša pisma šaljite na:

Islamska zajednica u Srbiji
(Vjersko-prosvjetna služba)

Gradska 1
36300 Novi Pazar

ili na:   vps@verat.net

Rešad-ef. PLOJOVIĆ

Spajanje namaza, slijeđenje 
hanefijskog mezheba, 
muzički instrumenti u 

džamiji
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Mr. Hajrudin-ef. BALIĆ

Gospodaru, da li ima 
oprosta da se pokajem, da 
li za mene ima nade da se 
nadam, da li je moj gri-
jeh veliki i propust opa-
san. Grijeh je teret za moje 
srce. Nije bilo ružnog djela 
koje nisam radio i nepra-
vde koju nisam učinio. Nije 
bilo velikih grijeha a da ga 
nisam probao i počinio. 
Sada osjećam kao da su se 
planine navalile na moja 
prsa. Kao da su mora pri-
tisla moje srce. Moje srce 
nagriza savjest, da li ima 
kajanja da se pokajem. Da 
li ima utočišta da se 
smirim. O Ti, koji 
grijehe praštaš, Tebi 
se obraćam, na Tebe 
svoju nadu polažem 
i molim Te nemoj 
me odbiti nesretnog. 
Svjestan sam da sam 
učinio grijeh prema 
sebi i prema robo-
vima Tvojim. Ima 
li većeg grijeha od 
onog što sam ubio 
devedeset i devet 
ljudi. Ali je Tvoja 
milost veća i oprost 
širi. Tvoj oprost je 
premilostiv. Allahu, 
nemoj me ostaviti u 
beznađu. 

P o k a j n i k  j e 
počeo tražiti kome 
će ispričati tajnu 
svoga srca, da iska-
že svoje kajanje. Uputili su 
ga na pobožnjaka, koji se 
osamio u nekim stijenama, 
sklonio se u njenu unutra-
šnjost i tu u miru obožavao 
Allaha. Njemu je otvorio 
svoju dušu i priznao sve 
što je uradio. Pobožnjak 
nije bio učen, već je samo 
bio skrušen, nije spoznao 
Allaha istinitom spozna-
jom. Nije znao da čovjeku, 
ma koliko griješio i srljao, 
pa makar koliko je zemlja 
teška, ako se pokaje i tevbu 
učini, bit će srazmerno 
tome Allahova milost i 
oprost.  Pobožnjak mu je 
uspaničio i koliko je mogao 
osudio ono što je učinio. 

Smrknuo je pogled svi-
jeta u očima ovog čovjeka. 
Pao je u fatalni očaj, zatim 
ga Šejtan pokrenuo te je 

nasrnuo na pobožnjaka i 
ubio ga. Tada je postigao 
brojku od sto žrtava, pra-
vdajući sebe da ko je ubio 
devedeset i devet kao da 
je ubio sto ljudi. Kajanje 
nema granica.  Da li ima 
čovjeka koji će ga uputi-
ti gdje može biti spas, da 
se na njegovoj ruci pokaje. 
Da li ima alima, učenjaka 
koji će njegovu žeđ utoli-
ti. Tražio je najučenijeg na 
Zemlji da bi se odmorio od 
puteva tmine. Da ga izbavi 
iz vrtloga nasilja. Uputili 
su ga na učenog čovjeka. 
To je bio mudar i pametan 

čovjek širokih pogleda. On 
mu je iznio sve što mu je 
srce skrivalo. Upitao ga da 
li ima za njega mogućno-
sti kajanja. Da li se žesti-
na takvog nedjela i ovakvo 
zlodjelo može oprostiti? 
Odgovor učenjaka je bio 
odgovor onoga koji je sve-
stan i siguran u ono što 
govori. 

«Da, ko te može sprije-
čiti da se kaješ.» Ali gospo-
dine, ja sam uradio to i to!

Odgovorio mu je: On je 
Uzvišen i raduje se kaja-
nju svoga roba više nego 
što se rob raduje svome 
kajanju.

Ali ja sam preterao u 
smutnji, zastrašivao sam 
ljude. Nema zločina a da ga 
nisam počinio.

Rekao mu je Učenjak: 

Uzvišeni Allah je rekao:

على  
سرفو�  �لذين  عبا��  يا   قل 
 ��  , �لله  �حمة  من  تقنطو�  ال  
نفسهم 
��لله يغفر �لذنو. جميعا �نه هو �للغفو� 

�لرحيم 
Reci: 'O robovi moji koji 
ste se prema sebi ogriješili, 
ne gubite nadu u Allahovu 
milost! Allah će, sigurno, 
sve grijehe oprostiti; On, 
doista, mnogo prašta i On 
je milostiv.

Nema ništa što bi te 
odvojilo od mogućnosti da 
se pokaješ. Nego, sinko, 
pohrli ka Allahu pa će On 
pohrliti k tebi. Moli se za 

oprost, On će ti oprostiti.
Čovjek nije mogao da 

sakrije svoju radost. Ima li 
veće radosti od povratka u 
okrilje pokornosti i bašti 
vjerovanja. Tamo gdje se 
duše oslobađaju od teškoća 
koje je opterećuju, u druš-
tvu meleka koji bdiju na 
sedždi, u okrilju milosti 
svoga Gospodara. 

No sinko - dodao je 
učenjak čovjeku - sada ti je 
potrebno ko će te podržati. 
Neko ko će ti ukazati na 
dobro. Ko će ti pokazati 
put spasa. Zemlja u kojoj si 
bio je zemlja nereda i zla, 
zato se tamo nemoj vraćati. 
Otputuj u tu i tu zemlju, to 
je zemlja vjere i ljubavi. Tu 
zemlju nastanjuju ljudi koji 
se Allahu klanjaju. Pridruži 
im se i iskreno se Allahu 

klanjaj. Onaj koji se zbli-
ži sa srećnim, posreći se. 
Onaj koji se druži sa vjerni-
kom oni ga prozrače. Vuci 
nasrću na izdvojeno grlo iz 
stada. Potraži čistu sredinu 
vjernika, bit ćeš čist. Udalji 
se od pokvarene sredine 
nevjerstva, spasićeš se i osi-
guraćeš sebe od njenog zla.

Čovjek se tada uputi 
prema zemlji, a ostavi svoju 
domovinu. I duši drugači-
joj od one koju je do tada 
u srcu nosio. Uputio se sa 
novim imanom i vedrom 
dušom, sa čežnjom za svi-
jetom sigurnosti i povjere-

nja. Čeznuo je za sredinom 
ljudskih vrijednosti i umje-
renosti. Molio je Allaha 
da ga učvrsti i pomogne. 
Njegov jezik je nepresta-
no zikrio i veličao Allaha. 
Njegovo biće je težilo da se 
susretne sa dobrim ljudima, 
njegovom braćom u vjeri.

Bio je na pola puta i nije 
dostigao željeno. Njegove 
namjere su bile iskrene. 
Njegova želja da bude upu-
ćen istini. U tim namjerama 
ga prekinula smrt. Melek 
smrti mu oduze dušu. Svaka 
odluka je zapisana.

Prepirali su se meleci 
kazne i meleci milosti oko 
ove osobe. Svaka grupa je 
htjela da ga sebi dobije. 
Meleki milosti su govorile: 
«On pripada nama, uputio 
se Allahu pokajnički svim 

srcem, sa dobrim namjera-
ma.»

Odgovarali su meleki 
kazne: «On pripada nama, 
nikada nije radio dobro.»

Obje skupine su se 
prepirale oko toga ko će 
ga uzeti. Svako je svojim 
argumentima nastojao da 
ga dobije. Allah Uzvišeni 
je htio da poduči kako 
svoje meleke tako i ljude, 
da tevba – pokajanje, ako 
je iskreno i slijedi ga djelo. 
Koliko je ljudi koji su  ušli 
u Džennet, a nisu Allahu 
pali na sedždu zbog toga 
što ih je smrt prekinula, ali 

su svojim srcem bili 
duboko u pokor-
nosti i veličanju 
Alllaha, u Njega su 
vjerovali i potpuno 
Mu se predali.

Al lah je  ht io 
da Svojom milo-
šću pokaže svo-
jim robovima da je 
traženje utočišta 
kod Njega zapra-
vo spas od vatre. 
Veličanstvenog li 
utočišta. Trijumf 
Džennetom je veli-
čanstven trijumf. 

Poslao je mele-
ka u ljudskom obli-
ku, uzdižući ljudski 
rod, ukazujući da 
od ljudi ima onih 
koji su u stanju čak 
i među melecima da 
presude u slučaju 

razilaženja. Tražili su nje-
govu odluku i on je rekao: 
«Izmjerite razdaljinu od 
mjesta na kome je umro 
prema ove dvije zemlje. 
Koja mu je bliža, njoj on i 
pripada.» Uzvišeni Allah je 
tada naredio lošoj zemlji da 
se udalji, a dobroj da se pri-
bliži. Izmjerili su rastojanje 
i ustanovili da je čovjek bio 
bliži zemlji kojoj se uputio 
samo jedan pedalj. Uzvišen 
neka je Allah. Veličanstvena 
je Allahova milost. Bio je 
iskren prema Allahu i Allah 
je ispunio Svoje obećanje. 
Bio je bliže zemlji svjetlosti 
imana sa milošću Jedinog 
Allaha te su ga preuzeli 
meleci milosti.

Mutefekun alejjh 

Tewbe.  

HADIS

Spas je u pokajanju
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Në Shtëpinë e kultu-
rës “Abdulla Krashnica” në 
Preshevë të enjten, më datë 
10 janar 2008 solemnisht 
u shënua Viti i Ri i my-
slimanëve, 1429 hixhrij. 
Në këtë manifestim tra-
dicional ishin tubuar qin-
dra besimtarë nga mbarë 
vendbanimet e Luginës së 
Preshevës të cilët u entu-
ziazmuan me programin 
e përgatitur enkas për të 
shënuar këtë ditë historike 
të mbarë myslimanëve në 
rruzullin tokësor. Së pari 
,në mungesë të Myftiut të 
Luginës së Preshevës M. 
Mumin ef. Tahirit, të pra-
nishmit në sallë i përshën-
deti zëvendëskryetari i Me-
xhlisit të Bashkësisë Islame 
në Preshevë, M. Abdulla 
ef. Abdiu i cili të gjithëve 
ua uroi këtë festë madhës-
htore dhe në pika të shkur-

tra foli lidhur me rolin 
dhe rëndësinë e kësaj dite 
të shënuar. Pas tij fjalën e 
mori kryetari i Mexhlisit të 
Bashkësisë Islame në Buja-
noc, M. Sherifali Musliu. 
Ai tha se është një gëzim 
i madh kur përkujtojmë 
ditët tona, ndërsa i shman-
gemi traditave të huaja, re-
spektivisht kremtimit të fe-
stave të tyre. 

Më pastaj në sallë mbër-
rini edhe Myftiu i Luginës 
së Preshevës m. Mumin ef. 
Tahiri i cili duke u dëshi-
ruar çaste të këndshme të 
pranishmëve në këtë tubim 
madhështorë. i përkujtoi 
ata për rolin, rëndësinë që 
ka Hixhreti në jetën e për-
ditshme të myslimanëve. 

Temën qendrore e mbaj-
ti dr. Adnan ef. Ahme-
di i cili në mënyrë vërtetë 
shkencore dhe profesionale 
kishte përgatitur temën në 
fjalë kushtuar Hixhretit të 

myslimanëve. Ai në detaje 
shpjegoi rolin dhe vlerën e 
mirëfilltë që u shënua me 
emigrimin e mysliman[ve 
nga meka në Medine duke 
trasuar kështu për formi-
min e shtetit të parë islam 
në historinë njerëzore. 

Të pranishmit me ilahi-
të dhe kasidet e tyre i fre-
skoi edhe kori i nxënësve 
të medresesë “Alauddin “ 
në Prishtinë të cilët i kishte 
përgatitur m. Bejtullah Ve-
seli. Programin në mënyrë 
mjaftë profesionale e ud-
hëhoqi z. Zejnulla Dauti, 
moderator. 

Në fund, studenti i FSI-
së në Prishtinë me lexim 
të disa verseteve kur’anore 
përmbylli programin tradi-
cional kushtuar Hixhretit- 
Vitit të Ri të myslimanëve 
1429 hixhrij. 

Nga Ebu Nexhih El-
Irbad ibn Sarijeh,(radijall-
llahu anhu), transmetohet 
të ketë thënë: Na ka këshil-
luar i Dërguari i All-llahu-
t,(sal-lall-llahu alejhi ve sel-
lem)me këshillë nga i cili 
zemrat janë frikësuar dhe 
sytë janë përrlotur. Atëherë 
thamë: O i Dërguari i All-
llahut, sikur që të jetë kë-
shillë lamtumirëse,prandaj 
na porosit. Tha: ”U poro-
sis për devotshmëri ndaj 
All-llahut të Lartëmadhë-
ruar,për dëgjueshmëri dhe 
nënshtrueshmëri ndaj emi-
rit (kryetarit) edhe sikur ai 
të ishte rob. Vërtetë, gjatë 
jetës suaj do të përjetoni 
shum divergjenca. Ju jeni 
të obliguar që të kapeni për 
sunnetin tim dhe Sunetin 
e halifëve të drejtë. Kapu-
ni për me dhëmballët tuaj. 
Ruanu prej risive (bidë’ate-
ve)sepse çdo risi ëshrë laj-
thitje”. 

Rëndësia e hadithit: 

Ky hadith përmban po-
rosi të Muhammedit a. s 
që iu ka drejtuar sahabëve 
në të njejtën kohë dhe gjit-
hë muslimanëve pas tij. Në 
këtë hadith përfshihet po-
rosia për devotshmëri ndaj 
All-llahut si dhe dëgjues-
hmëri dhe nënshtrueshmë-
ri ndaj prijësve të musli-
manëve. Një gjë e tillë sjell 
lumturi në këtë botë dhe 
në botën tjetër. Po ashtu ka 

porositur ummetin islam 
që të kapet për Sunneti-
n,t’i përmbahet rrugës së 
drejtë dhe të largohet prej 
risive, veprim,i cili siguron 
njeriut shpëtimin dhe udh-
zimin. 

Kuptimi i hadithit dhe 
udhëzimet e tij: 

1-Cilësitë e këshillës 
efikase: Këshillë është të 
përkujtuarit i njeërzve me 
ndonjë obligim fetar duke 
ia tërhequr njeriut vëmen-
djen për dobitë që sjell ajo, 
ose pasojat që mund të 
vijnë nga mosrealizimi isaj. 
Për të qenë këshilla efikase 
që depërton në zemër dhe 
prek ndjenjat,duhet t’i plo-
tësojë disa kushte: 

a) Zgjedhja e temës: Kë-
shilltari duhet t’i këshillojë 
duke i përkujtuar njerëzve 
gjëra që u sjellin atyre dobi 
në fenë dhe jetën e tyre. Ai 
nuk duhet t’i përkufizohet 
vetë me të mësuarit e disa 
dispozitave, por duhet të 
zgjedhë temën për të cilën 
kanë nevojë njerëzit në jetë 
e tyre të përditshme. Nuk 
ka dyshim se përkufizimi 
vetëm në ligjeratat e ditëve 
të xhumasë dhe bajrameve 
ka pasur ndikim të madh 
në largimin e shumë mu-
slimanëve nga e realiteti e 
fesë së tyre si dhe shpirtit 
të krenarisë dhe xhihadit 
në shpirtrat e tyre,në veç-
anti kur këto ligjerata janë 
bëre vetëm detyrë që duhet 
kryer e jo da’ve për rru

 Në Preshevë u shënua
 Hixhreti –viti i ri i

 muslimanëve – 1429 h.
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E kush ka fjalën më të mirë prej atij që thërret 
te All-llahu, vepron (punë) të mira dhe thotë: 

“Unë jam prej muslimanëve?” (Kur'ani)

Jahja AHMETI

 Praktikimi i
 sunnetit dhe

 largimi prej risive
(bid’ateve)
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gën e All-llahut. Librat 
të shkruara para disa she-
kujsh,e që lexohen gjatë 
ditëve të xhumasë dhe baj-
rameve nuk ka dyshim se 
edhe më shumë e shtoj-
në përtacinë e muslima-
nëve dhe se janë pengesë e 
madhe mes metodës isla-
me dhe realitetit të jetës 
duke përfshirë edhe pro-
blemet aktuale. 

Ne shohim se i Dër-
guari i All-llahut {sal-lall-
llahu alejhi ve-selem},i 
cili është shëmbëlltyrë për 
ne nëse dëshirojmë shpë-
tim,shpeshherë ka mbaj-
tur ligjerata jashtë ditëve 
të zakonshme. këshillat e 
tij ndikuese ishin zbatim i 
urdhërit Kur’anor: 

“Ti (Muhammed) thirr 
për në rrugën e Zotit tënd 
me urtësi e këshillë të 
mirë”. (En-Nehl: 125)

  b)Oratoria gjatë të kë-
shilluarit: Me këtë nënku-
ptohet se këshilluesi është 
i obliguar që gjatë ligjë-
ratës së tij të zgjedh fja-
lët më ndikuese që përm-
bajnë kuptim adeku-
at dhe që depër-
tojnë në zemrat e 
dëgjuesve,duke 
ngacmuar edhe 
ndjenjat e tyre. 
Allahu i Madhë-
rishëm ka thënë: 

“Tërhiqe vë-
r e j t j e n  d h e 
thuaju fjalë që lënë 
përshtypje në v e t e n 
e tyre”. (En-Nisa: 63)Në 
një transmetim të imam 
Ahmedit,Ebu Davudit dhe 
Tirmidhiut thuhet: 

“Na ka këshilluar i Dër-
guari i All-llahut(sal-lall-
llahu alejhi ve sel-lem) me 
këshillë të fortë”. 

c) Shkurtimi i ligjera-
tës: Zgjatja e këshillave 
tek dëgjuesit sjell monoto-
ni dhe humbje të dobive. 
Muhammedi a. s gjithnjë 
ka mbajtur hutbe koncize 
dhe këshillime të shkurtë-
ta. Na sahihin e Muslimi-
t,nga Xhabir ibn Sumre 
transmetohet të ketë thënë: 
“Falesha pas Muhammedit 
a. s Namazi i tij ishte i 

shkurtër dhe hutbet ishin 
të shkurtërta”. Ndërsa në 
Sunenin e Ebu Davudit 
theksohet: “Muhhamedi a. 
s nuk zgjaste këshillat në 
ditën e xhumasë,por ishin 
disa fjali të shkurtërta”. 

ç) Zgjedhja e kohës dhe 
momentit të volitshëm: 
Muhamedi a. s nuk këshil-
lonte pa ndërprerë, por e 
zgjidhte kohën dhe mo-
mentin e volitshëm. Tran-
smetojnë Buhariu dhe 
Muslimi nga Ebu Vaili të 
ketë thënë: ”Abdullah ibn 
Mes’udi na këshillonte çdo 
të enjte. Një njeri i tha: 
O Ebu Abdurrahman, ne 
i duam legjeratat tua dhe 
kemi dëshirëqë të ligjerosh 
çdo ditë. Ai tha: Nuk më 
pengon asgjë që t’u 
mbajë ligjërata për 
çdo ditë, përpos asaj 
se kam frikë të mos 
bëhem monoton. I 
Dërguari i All-llahut 
zgjedhte kohën për kë-
shillim nga frika të mos 

bëhet monoton. ”
2-Virtytet e këshllta-

rit të suksesshëm: Për të 
qenë këshilla ndikuese që 
zgjon shpirtërat e humm-
bura dhe ndjenjat e vdeku-
ra, është e patjetërsueshme 
që ajo të dal nga ai këshill-
tar i suksesshëm që në per-
sonalitetin, fjalët dhe sjel-
ljen e tij përmbush këto 
kushte: 

a) Të jetë i bindur në 
atë që e thotë,duke qenë 
tepër i interesuar që atë ta 
përcjellë në shpirtrat e dë-
gjuesve të tij si dhe të për-
piqet që t’i bind plotësisht 
ata. Kjo mund të shihet 
në zërin e tij dhe në pa-

mjen e fytyrës së tij. Muha-
medi a. s gjatë ligjeratave 
të tij ndryshonte formën. 
Xhabir ibn Abdullahu r. d 
ka thënë: “Muhamedi a. s 
kur mbante hutbe dhe për-
mendte Ditën e Kijame-
tit,neveritej shumë,ngriste 
zërin dhe i skuqeshin sytë,-
sikur që të jetë komandant 
ushtrie”. 

b) Të pësedojë zemër 
të shëndoshë dhe të pa-
stër prej ndyrësirave. Fjala 
e tij të dalë prej zemrës së 
pastër e të prekë brendi-
në e zemrave të dëgjuesve. 
Ndërkaq,ai që ka zemër 
dhe shpirt të sëmurë, fja-
l ë t e tij do të dalin prej 

gojës së tij për të 
hyrë në njërin 
vesh të dëgjuesit 
e që dalin nga 
veshi tjetër. 
Transmeto-
het se Hasen 
El-Basr iu 
kishte dë-

gjuar një 
ligjë-

r ue s 
që këshillonte në xhami-
në e Basras, mirëpo fjalët e 
tij nuk kishin ndikuar fare 
tek ai. Pasi që ishin largu-
ar njerëzit Hasen El-Basriu 
atij i kishte thënë:  “O fila-
n,ose zemra jote është e së-
murë ose e imja”. 

c)Fjalët e tij të jenë të 
ngjashme me veprat,sepse 
ata që i dëgjojnë këshillat e 
tij dhe që u pëlqen orato-
ria e tij,do t’i përcjellin ve-
prat dhe sjelljet e tij. Nëse 
fjalët e tij përputhen me 
veprat do ta ndjekin atë-

,përndryshe do të largo-
hen prej tij. Më parë është 
thënë: “Kush këshillon me 
të folurit do të humbin 
fjalët e tij, ndërsa kush kë-
shillon me vepra do të de-
pertojnë shigjetat e tij”. Për 
njeriun, i cili është kontra-
diktor mes fjalëve të veta 
dhe veprave të tij,mjafton 
qortim ajeti Kur’anor ku 
All-llahu thotë: “O ju që 
besuat, pse po e thoni atë 
që nuk e punoni. Tek All-
llahu është shumë i urrej-
tur ta thoni atë që nuk e 
punoni! ”. (Es-Saff: 2-3)

3)-Vlera e sahabëbve 
dhe pastëtia e zemrave të 
tyre: Frika që gjendej në 
zemrat e sahabëve si dhe 
lotët që dilnin nga sytë e 
tyre gjatë të dëgjuarit e li-
gjeratave të Muhammedit 
a. s, është argumenti i mja-
ftueshëm për pastërtinë e 
zemrave të tyre dhe arritjen 
e tyre në piedestalin më të 
lartë të imanit derisa me të 
drejtë kanë marrë epitetin 
yjet e hidajetit. Po ashtu 
kanë mbetur lavdërimet e 
Muhammedit a. s si dhe 
Krijuesit të tyre të madhë-
ruar,ku në Kur’anin Fa-
mëlartë thotë: 

“Kur e dëgjojnë atë 
që i është zbritur 

të dër-
guarit(Kur’anit),-
prej syve të tyre 
r r j edh in  lo t ë , 
ngase kanë ku-

ptuar të vërtetën”. 
(El-Maide 83)All-

llahu duke i lavdëruar mu-
slimanët në përgjithësi ka 
thënë: 

“Besimtarët të vërtetë 
jaë vetëm ata,të të cilë-
ve kur u përmendet All-
llahu u rrëqethen zemrat 
e tyre,të cilëve u lexohen 
ajetet e Tij u shtohet besi-
mi,dhe janë të mbështetur 
vetëm te Zoti i tyre”. (El-
Enfal: 2)

4-Porosia për devots-
hmëri: Devotshmëri do të 
thotë zbatim i gjitha urd-
hrave dhe largim nga gjit-
ha gjërat e ndaluara sipas 

sheriatit. Për një porosi të 
tillë i Dërguari i All-llahut 
ka qenë shumë i interesua-
r,sepse kapja për një poro-
sie të tillë sjell lumturi në 
këtë botë dhe në ahiret. Po 
ashtu kjo është edhe poro-
sia e All-llahut për të parët 
dhe të fundit. All-llahu i 
Madhërishëm ka thënë: 

“Ne ju patëm sugjeruar 
atyre,që iu patë dhënë libra 
para jush,e edhe juve që të 
keni frikë naga All-llahu”. 
(En-Nisa’: 131)

5-Porosia për dëgju-
eshmëri dhe nënshtrues-
hmëri: Dëgjueshmëria dhe 
nënshtrueshmëria ndaj ud-
hëheqësve islamë,në çës-
htjet e mira është obligi-
m,të cilin e ka obliguar 
All-llahu i Madhërishëm 
në librin e Tij ku thotë: 

“O ju që besuat,bin-
djuni All-llahut,respekto-
ni të Dërguarin e Tij dhe 
përgjegjësitë nga ju”. (En-
Nisa’: 59)Muhammedi a. s 
e ka theksuar dëgjueshmë-
rinë ndaj udhëheqësve në 
vete,edhe pse merr pjesë 
në brendinë e urdhërit për 
devotshmëri,me qëllim që 
muslimanët të kenë kujdes 
në këtë çështje. Zbatimi 
i kësaj porosie pejgambe-
rike nga muslimanët sjell 

lumturi në 
këtë botë-
, k ë n a q ë -

si në jetën e tyre,ma-
nifestohet fuqia e unite-
tit të tyre dh kurorëzohet 
me nënshtrueshmëri ndaj 
Zotit të tyre. Në lidhje me 
këtë Ali ibn Ebu Talibi ka 
thënë: “për njerëzit është e 
domosdoshme që të kenë 
kryetar,qoftë i mirë apo i 
keq. Nëse është i keq,be-
simtari duhet ta adhurojë 
Zotin e tij,e udhëheqësin 
e keq mëkatarë,duhet ta 
pranojë si të tillë deri në 
vdekje. Ajo që i ka dobë-
suar muslimanët dhe që e 
ka humbur fuqinë e tyre 
është mosdëgjueshmëria 
dhe mosrrespektimi ndaj 
kryetarit të tyre si dhe ma-
rrja me tollovira dhe diver-
gjenca,që kanë sjell fitne-
,panikë,kundërshtime,gru-

TEMA ISLAME20
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pacione dhe shfaqjen e më-
kateve dhe kufrit”

Thënia e Muhamedit a. 
s: ”... për dëgjueshmëri dhe 
nënshtrueshmëri ndaj emi-
rit (kryetarit)edhe sikur ai 
të jetë rob”,si dhe hadithin 
që e transmeton Buhariu 
nga Enesi r. d se Muhame-
di a. s ka thënë: ”Dëgjo-
ni dhe nënshtrohuni edhe 
sikur mbi ju të caktohet 
një emir zezak,koka e të 
cilit është sikur rrushi i zi i 
thatë”. prej këtyre dy hadit-
heve,dijetarët islamë kanë 
kuptuar njërën prej dy gjë-
rave: 

1)Se fjalët e Muhamme-
dit a. s janë paralajmërim 
për gjërat e fshehta që do t’i 
ndodhnin rreth çrregulli-
mit të gjendjes së muslima-
nëve dhe mospraktikimin 
e ligjeve të sheriatit,derisa 
udhëheqësia të kalojë në 
duart e atyre që nuk e meri-
tojnë. Urdhëri për dëgjues-
hmëri dhe nënshtrueshmë-
ri në këtë rast do të jetë 
preferim i asaj që është më 
pak e dëmshme në mesin e 
dy gjërave të dëmshme,n-
gase durimi ndaj udhëhe-
qësisë së robit i cili 
nuk lejohet të ud-
hëheqë –është më 
e lehtë sesa nxitja 
e fitneve dhe mo-
smarrveshjeve. 

2)se  f ja lë t  e 
tij janë vetëm në 
formë të supozimi-
t,ngase robi nuk le-
johet që të bëhet 
udhëheqës.  Kjo 
është e ngjashme 
me hadithin e Mu-
hammedit a. s ku 
thotë: ”Kush ndër-
ton një xhami sa 
çerdhja e zogut,All-
llahu do të ndërto-
jë për të një shtëpi 
në Xhennet”. Është 
e qartë se çerdhja e 
zogut nuk mund të 
jetë xhami! 

6 ) -Ob l i gue s -
hmëria e kapjes për 
Sunnetin e Mu-
hammedit a. s dhe 
Sunnetin e halifëve 
të drejtë: Me fjalën 

Sunnet nënkuptohet çdo 
gjë që e ka praktikuar Mu-
hammedi a. s dhe halifët 
e drejtë,qoftë besim,vepra 
apo fjalë. Muhamedi a. s e 
ka krahasuar sunnetin hali-
fëve të drejtë me Sunnetin 
e tij,ngase ka qenë i bindur 
se mënyrën e veprimit që 
do t’i nxjerrin nga Kur’ani 
she Sunneti është i mbroj-
tur prej gabimit. Ekziston 
konsenzus nga ana e gjithë 
muslimanëve, se fjala ha-
lifët e drejtë i përmbledh 
katër halifët: Ebu Bekri-
n,Omerin,Othmanindhe 
Aliun r. a xhemian. 

Nuk ka dyshim se zba-
timi i Sunnetit të Muham-
medit a. s si dhe të katër 
halifëve më pas,sjellin fitim 
dhe shpëtim,në veçan-
ti gjatë mosmarrëveshjeve 
dhe përçarjeve. 

7-Largimi nga risitë(-
bid’atet): Tërheqja e vërej-
tjes nga risitë është cekur 
në një hadith të veçantë 
ku thuhet: “Kush shpik në 
çështjen (fenë)tonë,diçë që 
nuk është nga ajo,ajo është 
e refuzuar “. Gjatë komen-
timit të këtij hadithi më 

parë patëm thënë se është 
një prej haditheve bazë 
në fe. Çdo kush që shpik 
diçka dhe ia mvesh fesë,pa 
pasur mbështetje në të,ajo 
është risi e papranuar që të 
shpie në humbje dhe se feja 
denoncohet prej saj. 

Fjala bid’at(risi)ka dy 
kuptime: kuptim sipas she-
riatit dhe kuptim etimolo-
gjik. Bid’at sipas sheriatit 
është çdo vepër e shpikur 
në kundërshtim me she-
riatin dhe argumentet e 
tij, qofshin të veçanta apo 
të përgjithshme. Me këtë 
lloj të bid’ateve ka të bëjë 
hadithi i Muhamedit[sal-
lall-llahu aljehi ve sel-lem]: 
”Çdo bid ‘at është dalaet(-
humbje)”. 

Ndërsa bid’ati sipas ku-
ptimit etimologjikështë 
çdo gjë e paraqitur së pari 
herë. Me këtë kuptim kanë 
të bëjnë fjalët e disa saha-
bëve(radijall-llahu annhu). 
I këtij lloji është fjala e 
Omerit(radijall-llahu ann-
hu)kur tuboi muslimanët 
për të falur namazin e tara-
visë me një imam në xha-
mi,i cili pasi kishte parë 

duke u falur kështu kishte 
thënë: “Sa bid’at(risi)i mirë 
që është ky”. 

Transmetohet se Ubej 
ibn Ka’bi i kishte thënë 
Omerit: Kjo çështje më 
parë nuk është praktikuar. 
Omeri tha: “ E di,por është 
e mirë”. Qëllimi i Omerit 
është se një veprim i tillë 
më parë nuk është prakti-
kuar,mirëpo ai ka bazë në 
sheriatin Islam. 

Ngjashëm me të është 
edhe tubimi i Kur’anit në 
kohën e Ebu Bekrit,luftimi 
i atyre që nuk kanë dhënë 
zekatin,bashkimi i gjit-
hë njerëzve në një mus’haf 
dhe dërgimi i disa kopjeve 
të Kur’anit nëpër qendrat 
më të njohura islame në atë 
kohë në kohën e Othma-
nit. Si dhe shumë bid’ate 
tjera të cilat sahabët i kanë 
llogaritur si të pëlqyeshme 
dhe se kanë mbështetje në 
sunnet. 

Tr a n s m e t o h e t  n g a 
imam Shafiiu të ketë thënë: 
“Bid’ati është dy llojesh: 
bid’at i pranuar dhe bid’at 
i jo i pranuar. Çdo gjë që 
vjen në përputhshmëri me 

Sunnetin është i pranua-
r,ndërsa çka vjen në kun-
dërshtim me atë është jo 
i pranuar”. Për këtë argu-
ment ka marrë fjalën Ome-
rit (radijall-llahu anhu): 
“Sa bid’at (risi)i mirë që 
është ky”. 

Po ashtu transmetohet 
nga ai të ketë thënë: “Risi-
të janë dy llojesh: gjërat e 
shpikura që vijnë në kun-
dërshtimme Kur’anin,Sun-
netin,etherin(fjalët e saha-
bëve)apo ixhmain konside-
rohen bid’ate që shpiejnë 
në dalalet(humbje),ndërsa 
gjërat e shpikura që nuk 
kundërshtohen me ndonjë-
rin nga këto burime janë të 
pranuara. Shumë gjëra që 
janë shpikur,nuk ka kun-
dërshtim mes dijetarëve se 
janë bid’ate të mira”. 

8-Hadithi udhëzon,se 
porosia për të mira që sjel-
lin lumturi në këtë botë 
dhe në ahiret në momen-
tin e ndarjes mes dy erso-
nave ose më shumë është 
Sunnet. 

9-Ndalimi nga gjërat e 
shpikura në fe për të cilat 
nuk ekziston bazë në të.
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Tufejl Ibnu Amr Ed-dev-
sij ishte prijës i fisit Devs në 
kohën e injorancës ( në pe-
riudhën para islame), njëri 
prej njerëzve më me autori-
tet të parisë arabe dhe njëri 
prej njerëzve më të nder-
shëm, të rrallë të asj kohe. 

Tek ai asnjëherë nuk 
hiqej vorbulla nga zjarri, e 
as nuk mbyllej dera e shtë-
pisë së tij para mysafirëve. 

I ushqente të uriturit, i si-
guronte të frikësuarit dhe i stre-
honte ata që kërkonin stre-
him. 

Përveç kësaj, ai ishte 
mendjehollë, i zgjuar, poet 
i ndjeshëm dhe orator. 

Një ditë prej ditësh Tu-
fejli u largua nga vendbani-
mi i popullit të tij në “Tuha-
me” dhe u nis për në Meke. 
Në atë kohë rrëmuja e lu-
ftës ndërmjet Pejgamberit 
a. s. dhe pa besimtarëve të 
Kurejshit kishte arritur kul-
min e saj. Secila palë dëshi-
ronte të përfitonte në anën 
e vet sa më shumë miq dhe 
aleatë. Ndërsa Pejgamberi 
a. s. i lutet Krijuesit të vet e 
arma e tij e vetme ishte be-
simi i vërtetë. 

Pa besimtarët e Kurej-
shit iu kishin kundërvënë 
thirrjes së Tij, e luftonin 
me çdo mjet dhe në çdo 
mënyrë i largonin njerëzit 
nga feja e tij. 

Tufejli u gjet rastësisht 
në këtë luftë i pa përgatitur 
dhe do të hyjnë të pa ndo-
një qëllim të caktuar. 

Ai nuk kishte ardhur në 
Meke për këtë qëllim, e as 
që i kishte shkuar ndër-
mend ndonjëherë për kon-
fliktin e mëparshëm ndër-
mjet Muhammedit a. s. 
dhe Kurejshitëve. 

Rreth këtij konflikti, 
Tufejli përjetoi një ndodhi 
e cila konsiderohet prej tre-
gimeve më të çuditshme. 

Ta dëgjojmë pra: 
Arrita në Meke. Posa më 

panë paria e Mekës u nisën 
nga unë. Më pritën shumë 
mirë dhe më nderuan me 
një mikpritje që nuk mba-
het mend. 

Pastaj u tubuan rreth 
meje më të zgjedhurit e Ku-
rejshitëve dhe më thanë: 

O Tufejl! Ti erdhe në 
vendin tonë. Ky njeri i cili 
pretendon se është Pejgam-
ber, na ka përçarë dhe na 
ka prishur në mes veti. Ne 
kemi frikë se mos do të 
ndodhë me ty dhe 
me popullin 
tënd ajo 
që na ka 
n d o d -
h u r 
n e v e . 
Ku j d e s 
e  m o s 
fo l  me 
atë njeri! 
As mos 
d ë g j o 
prej tij 
a s g j ë , 
s e p s e 
ai ka disa 
f ja lë  të  c i lët 
i ngjajnë magjisë: e 
ndanë fëmijën prej prindit, 
vëllamë prej vëllait e gruan 
prej burrit. 

Tufejli pastaj vazhdon e 
thotë: 

Betohem në Allahun se 
derisa më tregonin lajme të 
çuditshme për të dhe duke 
më frikësuar mua dhe po-
pullin tim për veprat e tij 
të çuditshme, vendosa që të 
mos i afrohem atij, të mos 
flas e as të mos dëgjoj prej 
tij asnjë fjalë. 

Në mëngjes herët u zgjo-
va dhe shkova për të bërë 
tavaf rreth Qabes, që të kër-

koj ndihmë nga idhujt e 
vendosur në të, ku e bënim 
haxhin dhe i adhuronim ata. 
Para se të nisesha i mbylla të 
dy veshët me pambuk nga 
frika, nga frika se mos do të 
depërtojnë tek unë fjalët e 
Muhammedit a. s. 

Mirëpo, posa hyra në 
Qabe e pashë Muhamedin 
a. s. duke u falur, e falur kjo 
që ndryshonte nga adhu-
rimi ynë. Pamja e 

tij më ma- gjepsi dhe 
mënyra adhurimit të tij 
më mahniti. E pashë vetën 
duke iu afruar atij me pa 
dashje dhe për një çast e 
gjeta veten pranë tij. Des-
hti Allahu të arrijë te veshët 
e mi nha ajo që thoshte ai. 
Dëgjova fjalët tejet të bu-
kura dhe thashë me vete: 

Medet për ty, o Tufejl! 
Ti je njeri i mençur dhe 

poet. Je në gjendje të dal-
losh të mirën prej të keqes. 
Çka të pengon ty të dë-

gjosh prej këtij njeriu se ç’ 
thotë. 

Nëse atë që e thotë është 
e mirë – e pranon, e nëse 
është e keqe – e len. 

Tufejli pastaj vazhdon 
rrëfimin e tij: 

Qëndrova aty derisa u 
largua Pejgamberi a. s. dhe 
u nis për në shtëpinë e vet. 
U nisa menjëherë pas tij 
dhe derisa hyri në shtëpi-
në e tij dhe deshi ta mbyllë 
derën, e arrita dhe i kërko-
va leje të hyjë me të. Me-

njëherë ia fillova bisedës 
dhe i thashë: 

O  M u -
h a m e d ! 
Po p u l -
li yt më 
ka thënë 
p ë r  t y 
k ë s h t u 
e ashtu. 
B e t o -
hem në 
A l l a -
hun se 
më fri-
k ë s u a n 
prej teje 

deri në atë 
shkallë saqë i 

mbylla dy veshët me 
pambuk me qëllim që të 
mos dëgjoj prej teje asgjë. 
Mirëpo, deshi Zoti e dë-
gjova diçka dhe e hetova se 
është bukur. 

Më trego mua çështjen 
tënde. Pejgamberi a. s. i 
tregoi në detaje dhe ia lexoi 
atij kaptinën “El-Ihlas” dhe 
“El-Felek”

Tufejli pastaj thotë: 
Betohem në Zotin se 

asnjëherë nuk kam dëgjuar 
fjalë më të bukura se fjalët e 
tij dhe as që kam parë njeri 
me parime dhe mësime më 
të drejta. 

Në at moment ia dha-
shë dorën dhe dëshmova 
se “nuk ka zot tjetër përveç 
Allahut dhe se Muhamme-
di a. s. është i Dërguar i 
Tij”, dhe kështu hyra në 
fenë Islame. 

Tufejli pastaj vazhdon 
rrëfimin e tij: 

Pas kësaj qëndrova një 
kohë në Meke për t’i mësuar 
bazat e fesë Islame dhe më-
sova përmendësh disa pjesë 
të Kur’anit. Kur vendosa të 
kthehem te populli im, Pej-
gamberit a. s. i thashë: 

O i Dërguar i Allahut! 
Unë jam njeri që fjala ime 
ka peshë në fisin tim. Unë 
do të kthehem te popul-
li im dhe do t’i ftoj ata në 
fenë Islame. Lute Zotin të 
më japë një shenjë e cila do 
të më ndihmojë në thirrjen 
time. Atëherë Pejgamberi a. 
s. tha: O Zot im, jepi këtij 
një shenjë! ”

U nisa për te populli im 
dhe kur arrita në një vend të 
lartë prej ku dukeshin shtë-
pitë e tyre, në mes të syve të 
mi u paraqit një dritë, një si 
kandil e thashë: 

O Zoti im, bëre atë jas-
htë fytyrës sime, sepse unë 
kam frikë se ata do të men-
dojnë se ky është dënim 
për mua, për shkak të bra-
ktisjes së fesë së tyre. 

Posa hyra në shtëpinë 
time, hyri babai im, shtyrë 
në moshë dhe i thashë: 

Largohu prej meje o 
babai im! Ti nuk je imi e as 
unë nuk jam yti! 

Babai i habitur ma 
ktheu: Përse, o biri im ?! 

Iu përgjigja: Unë jam 
bërë mysliman dhe kam 
kaluar në fenë e Muham-
medit a. s. 

Babai ma ktheu: Ani, 
biri im. Feja jote është edhe 
feja ime! 

F R A G M E N T E  N G A  J E T A  E  S A H A B E V E

TUFEJL IBNU AMIR ED-DEVSIJ
“ O Zoti im, bëri atij një shenjë e cila do t’i ndihmojë atij në 
bamirësi! ”

Nga lutja e Pejgamberit a. s. për të. 

Jahja Ahmeti

 Vijon. . .
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Hfz. mr. Almir-ef. PRAMENKOVIĆ

Allah dž.š. obećava da 
će dokaze egzistencije pre-
zentovati u Svemiru:

«Mi ćemo im pružiti 
dokaze Naše u prostranstvi-
ma svemirskim, a i u njima 
samima, dok im ne bude 
sasvim jasno da je Kur’an 
istina. A zar nije dovoljno to 
što je Gospodar tvoj o svemu 
obaviješten?!»

Vode je više na Zemlji 
nego kopna. Do isparava-
nja dolazi zbog Sunčeve 
toplote i tako nastaju obla-
ci, a konenzacijom oblaka 
padaju kiše. Kada kiša ne 
bi padala, ne bi postojale 
ni rijeke, ne bi bilo vode i 
tako ne bi bilo ni života na 
Zemlji. Zemlja je lebdeća 
kugla u Svemiru. Ona kruži 
oko svoje ose i tako dola-
zi do smjenjivanja dana i 
noći. Istodobno, Zemlja 
plovi oko Sunca i obiđe 
ga jednom u toku 
godine. Na taj način 
dolazi do smjene 
godišnjih doba što 
omogućava ljudi-
ma da žive budu-
ći da tako raste 
raznovrsno bilje i 
sve što je neopho-
dno za normalno 
f u n k c i o n i s a n j e 
na Zemlji. Položaj 
i distanca Sunca i 
Zemlje je upravo na 
adekvatan način posta-
vljena. U suprotnom, 
da je Zemlja udaljenija ili 
bliža, sva voda na Zemlji 
bi se zaledila ili isparila i 
nestalo bi je, a život bez 
vode je nemoguć.

Svaka stvar na ovom svi-
jetu ima svog proizvođa-
ča: kuće, dvorci, alati... Sve 
to ne može samo od sebe 
nastati ili spontano, slu-
čajno. Isto tako je nužno 
da i ovaj svijet ima svog 
Kreatora. Kada je starica 
upitana za dokaz Božije 
egzistencije, odgovorila je: 
«Mladunče deve ukazuje 
na devu, koraci ukazuju 
na hod, nebesa i Zemlja 
ukazuju na Stvoritelja.» 
Intencija Kur’ana je da 
prezentira činjenice u vezi 
stvaranja, budući da to vodi 
spoznaji Boga. Nastanak 

svijeta slučajno je nemogu-
će i neshvatljivo, zato što se 
nešto slučajno dešava samo 
jednom. Da je svijet tem-
poralnog karaktera ukazuje 
slijedeća analogija:

- Sve što je moguće da 
nestane nemoguće je da 
bude bespočetno

- Svijet je moguće da 
nestane i

- Svijet nemoguće da je 
bespočetan.

Evidentno je predanje 
da je jedna skupina ljudi 
željela debatovati sa Ebu 
Hanifom o pitanju mono-
teizma. Ebu Hanife im je 
rekao: «Šta mislite o lađi 
koja sama napu-
sti stanište 
kako bi 

d o š l a 
do određe-
nog odredišta da 
bi uzela neophodne namir-
nice. Nakon što ih uzme, 
sama se vrati na stanište 
odakle je krenula, sama 
baci sidro i sama rastova-
ri svu natovarenu robu. 
Recite mi da li je to mogu-
će bez ljudske intervenci-
je?» Odgovorili su: «To je 
nemoguće» Nakon toga 
Ebu Hanife im reče: «Ako 
je takvo što nemoguće da 
se desi u vezi sjednim bro-
dom, kako je moguće da 
sve na planeti funkcioniše 
bez svog Kreatora?»

Posmatranjem planete 
Zemlje, harmonije na njoj 
i njene zakonitosti, zaklju-
čuje se da je Bog kreator: 

«Na Zemlji ima predje-
la koji se jedni s drugima 
graniče i bašča ima lozom 
zasađenih, i njiva, i palmi 
sa više izdanaka i samo s 
jednim; iako upijaju jednu te 
istu vodu, plod nekih činimo 
ukusnijim od drugih. To su 
doista dokazi ljudima koji 
pameti imaju.»

Allah dž.š. je svakom 
biću na Zemlji definisao 
potrebe i dao mu sve što 
je neophodno da ih zado-
volji.

Čov jeku  j e 
urođena 

p o t r e -
ba za vjerom. 

Međutim, kod nekog se 
ona transparentno mani-
festuje dok kod drugih je 
latentna i potrebno je nešto 
da se desi, poput iskušenja 
i nevolje, pa da dođe do 
izražaja urođeni osjećaj i 
potreba za vjerom. O tome 
Kur’an svjedoči:

«On vam omogućava 
da kopnom i morem putu-
jete. Pa kada ste u lađama i 
kada one uz blag povjetarac 
zaplove s putnicima, te se 
oni obraduju tome, naiđe 
silan vjetar i valovi navale 

na njih sa svih strana, i oni 
se uvjere da će nastrada-
ti. Iskreno se mole Allahu: 
- Ako nas iz ovog izbaviš, 
sigurno čemo biti zahvalni.»

Urođenu potrebu za 
vjerom često može zade-
siti nekakva devijacija 
i bolest tako da ona nije 
moguće biti manifestova-
na, već se i transformiše u 
nešto drugo. Poslanik a.s. 
je rekao: «Svako dijete se 
rodi u prirodnoj vjeri, pa 
ga potom njegovi roditelji 
učine Jevrejom, kršćani-
nom ili vatropoklonikom.» 
Ebu Hurejre kaže: «Čitajte 
ako želite: vjeri, djelu 
Allahovom, prema kojoj je 
On ljude načinio.»

Sve što okružuje čovje-
ka od ljepota, nadnaravno-
sti prirode samo je Božija 

otvorena knjiga pred 
ljudskim pogledom i 

percepcijom. Priroda 
sa svim onim što 

je čini predstavlja 
prozor ljudskog 
razmišljanja i 
na ta j  način 
inicira čovje-
kovu misao da 
postoji neko 
Najmoćniji, ko 
je sve to ure-
dio. Svaka poja-

va, svi procesi, 
svako rađanje i 

nastajanje ima svoj 
recept po kojem 

nastaje i razvija se. 
Sve ukazuje na posto-

janje apsolutnog bića.
«On vodu s neba spu-

šta, pa Mi onda činimo da 
pomoću nje niču sve vrste 
bilja i da iz njega izrasta 
zelenilo.»

«Neka čovjek u hranu 
svoju pogleda. Mi obil-
nu kišu prolivamo, zatim 
zemlju pukotinama rascije-
camo i činimo da iz nje žito 
izrasta, i grožđe i povrće, 
i masline i palme, i bašče 
guste, i voće i pića.»

 Zamisli sebe u jednom 
vrtu u proljetnom perio-
du. Počinju prvi pupoljci. 
Kiša pada i napaja zemlju, 
pospješujući rast biljaka. 
Vetar puše i pomaže rast 
biljaka i voćaka. Latice cvi-
jeta se razvijaju, cvijet dobi-

ja svoje konture, miris... Ko 
je dao da priroda savršeno 
funkcioniše?

Zamisli da sjediš u sobi u 
toku ljeta. U sobi je velika 
vrućina, a imaš ventilator 
za rashlađivanje. Uključiš 
ga i nakon nekoliko minuta 
umjesto tromosti, tolote, 
dosade, osjećaš živahnost, 
ugodnost i rahatluk. Dakle, 
vjetar je sredstvo da se ras-
hladiš i da nije bilo venti-
latora da rashladi prostori-
ju, bilo bi ti pretoplo. Ako 
globalizujemo ovu situaci-
ju, jasno je da bi bez vjetra 
zemlja iz godine u godinu 
postala sve vrelija dok ne 
bi spržila se što na njoj 
postoji. Bez vjetra ružan 
miris ne bi nestao. Vjetrovi 
prenose neophodne sastoj-
ke za biljke. 

«Mi šaljemo vjetrove da 
oplođuju, a iz neba spušta-
mo kišu da imate šta piti 
– vi time ne možete raspo-
lagati.»

Ko, onda, pokreće vjetar 
i ko ga je stvorio. Ko zna  
kada će puhnuti vjetar. Da 
li se sam pokreće?

Voda, koja je izvor 
života, odakle je došla, 
i koju je poslao? Zemlja 
je prije postojanja u ovoj 
formi bila užaren komad 
koji je eksplodirao i tako 
nastaje Zemlja. Toplota je 
suprotnost vodi. Voda ne 
može postojati na toploti. 
Toplota Sunca iznosi 12.000 
stepeni, a na takvoj toploti 
postojanje vode je nemo-
guće. Voda je moguće da 
postoji - da se kondenzira 
na toploti od 4.000 stepe-
ni. Stvorivši mora, nastaje 
isparavanje, kondenzacija i 
kiša.

Vazduh se sastoji od 
mnogobrojnih sastojaka: 
azot, kiseonik... Od ovih 
sastojaka biljke se hrane, 
a njih nosi vjetar. Kada bi 
jedan od ovih sastojaka 
postojao u nekoj drugoj 
količini, život na Zemlji 
bi se promijenio. Sastojci 
vazduha opstoje nezavisno 
jedan od drugog, koji su 
odvojeni. Ko ih je sasta-
vio?

Nastavit će se…

Spoznaj svog Gospodara
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Sanela KARIŠIK-MISIRLIĆ

Ne smiješ trošiti njegov 
novac bez njegovog 

znanja

Mnoge žene imaju lošu 
naviku uzimanja novca iz 
muževljevog novčanika ili 
sefa gdje ga ostavlja, po 
malo i neosjetno, bez nje-
govog znanja. Druge, pak, 
od novca koji im muž daje 
za kupovinu namirnica 
odvajaju i sklanjaju kod 
sebe određeni dio, bez nje-
govog znanja, također. 

Šta će s tim novcem ura-
diti? Potrošiti na neke svoje 
lične prohtjeve, dati neko-
me i sl. Raditi bilo šta iza 
muževljevih leđa je zabra-
njeno. Na kraju, taj novac 
je njegov. Sa tvojim ličnim 
imetkom koji si sama zara-
dila možeš raditi šta želiš. 
Ako hoćeš troši ga na sebe, 
na porodicu ili ga sakupljaj. 
Ali novac koji ti muž daje s 
određenim ciljem, ne smi-
ješ trošiti osim za ono zašta 
ti ga je dao, a pogotovo ga 
ne smiješ potkradati i tro-
šiti mimo njegovog znanja, 
makar ta suma bila i bezna-
čajna. 

Na Zemlji nema ništa 
sakriveno, a zamisli kakvo 
će ga razočarenje u tebe 
zadesiti kada on to sazna 
ili, prije ili kasnije, primije-
ti? Budi pametna! Ne pravi 
sebi probleme bez potrebe. 

Zatvori vrata 
monotoniji, budi 

kreativna

Ne dozvoli da u tvom 

i  n j e -
g o v o m 

životu i domu vlada 
monotonija i jedno-

lično raspoloženje. S 
vremena na vrijeme prijat 
će vam neka osvježavajuća 
promjena. 

Počni od sebe: promi-
jeni frizuru, oboji kosu 
u neku drugu boju, pro-
mijeni svoju uobičajenu 
kućnu haljinu, spavaćicu i 
sl. Dekoriši sobe različitim 
bojama. Osmisli prekrivač 
i posteljinu spavaće sobe 
onako kako misliš da će se 
dopasti tvome mužu.

Neka promjena bude 
uočljiva i primjetna. Za to 
ti neće trebati puno novca. 
Potrudi se da sama iskori-
stiš neke predmete u kući 
i promijeniš im namjenu. 
Uključi svoju maštu i krea-
tivnost. Sjeti se nečeg što si 
zapazila u nekom ženskom 
časopisu, na TV-u i sl.

Gledajući svaki dan 
svoju dnevnu, spavaću 
sobu i kuhinju shvatili ste 
da vaš stan vapi za preure-
đivanjem, a vi jednostavno 
nemate dovoljno vremena. 
Nema mjesta panici. Ako 
ste dovoljno racionalni i 
ako znate odakle treba da 
započnete sa poslom, sve 
„u paketu“ možete da zavr-
šite za dva dana. Uglavnom 
svi skupljamo neke stvar-
čice za koje smo emotivno 
vezani, a koje nam i nisu 
preko potrebne. Saberite se 
i postavite sebi pitanje: šta 
je to od svega ovog meni 
stvarno potrebno? Kada 
sortirate i odvojite potre-
bne od nepotrebnih stvari 
i stvarčica, riješite se svega 
što nećete više koristiti, 
tako što ćete ih pokloniti ili 
jednostavno baciti. Takođe, 
svu garderobu koju neće-

te oblačiti u nastupajućoj 
sezoni odložite u kutije 
koje ćete zaštititi od molja-
ca.

Sređivanje i dobra reor-
ganizacija prostora znači 
i više mjesta na policama, 
u ormarima, vitrinama i 
komodama. Ponekad je 
dovoljno da samo pomjeri-
te nekoliko komada namje-
štaja i u prostoriji će se 
već lakše disati. Radni sto 
sa računarom u dnevnom 
boravku ili trpezariji svima 
već „bode oči“, pa je najbo-
lje da ga prebacite na neko 
manje upadljivo mjesto ili 
napravite neku funkcional-
nu pregradu. Ukoliko vam 
je dnevni boravak spojen 
sa trpezarijom, ne pretr-
pavajte ga namještajem jer 
će vam drastično umanjiti 
prostor pa ćete imati osje-
ćaj da se nalazite u salonu 
namještaja.

Krevet ili garnituru za 
sjedenje ne postavljajte 
tako da je leđima okrenuta 
ka ulaznim vratima. Osim 
što se oni koji sjede na njoj 
neće osjećati prijatno kada 
im neko dolazi sa leđa, tako 
i oni koji dolaze neće biti 
oduševljeni kada vide vaše 
zadnjice. Visoka i široka 
ogledala dat će osjećaj većeg 
prostora, dajući stanu dubi-
nu i posebnu prefinjenost. 
Sigurno odavno znate da 
boje utiču na raspoloženje 
ljudi. Razveselite zidove u 
stanu, u zavisnosti šta u 
kojoj prostoriji radite. U 
sobi koja ima funkciju da 
obavljate neki posao, zido-
ve okrečite u intenzivne i 
jarke boje koje će vas odr-
žati budnim, dok prostorije 
za odmor treba da budu bla-
gih i pastelnih nijansi. Stan 
pretrpan slikama i poste-
rima može izazvati klau-

strofo-
b i č a n 
osećaj, pa sa njima 
ne treba preterivati. 
Zastori mogu osvježiti 
sobu i dati joj novi izgled, 
dok će joj zavjese dati ugo-
dniju atmosferu. Ako više 
volite zavjese, imajte uvijek 
dva seta. Jedan laganiji svi-
jetlih boja i nijansi za žarke 
ljetne dane i one gušće, 
braon nijansi za davanje 
toplije atmosfere u hladnim 
danima. Kreirajte svoj živo-
tni prostor prijatnim deta-
ljima koji su i pokazatelji 
vaše ličnosti.

Budite partneri pri 
donošenju odluka

U tradiciji našeg podne-
blja je da je muž glava 
porodice, u čemu, nara-
vno, nema ničeg lošeg. No, 
narod je s tom tradicijom 
usvojio i nepisano pravilo 
da se žena uglavnom ne 
pita ni za šta što se ne tiče 
šerpe ili reprodukcije. 

Međutim, da to nije 
islamski način organizova-
nja bračne zajednice poka-
zuju nam i brojni primje-
ri iz života Poslanika a.s., 
gdje se očito vidi njegovo 
interesovanje za mišlje-
nje njegove supruge po 
određenom pitanju, čak i 
kada su vojni pohodi bili 
u pitanju ili neki vjerski 
propis. Kroz njegovu siru 
naći ćemo primjere kada se 
on konsultuje sa Hatidžom 
r.a., sa Aišom r.a., sa Ummu 
Seleme r.a. itd. 

Da bi brak bio funkcio-
nalan, a Poslanik a.s. nam je 
to i sam pokazao kako čini-
ti, neophodno je da muž i 
žena imaju otvoren dijalog 
po određenom porodičnom 
ili nekom drugom pitanju. 
Moraju zajedno donositi 

odlu-
ke. Na ženi je da se izbori 
za ovo svoje pravo i da 
mudrim savjetom pokaže 
da je njeno mišljenje vrije-
dno pažnje.

S l i j e d i t e  p r i n c i p 
šure i  donosite odlu-
ke kao porodica. Bit će 
mnogo više sklada u poro-
dici ako se odluke ne name-
ću i ako svako osjeti da je 
na neki način doprinio u 
njihovom donošenju. 

Pazi na kućni budžet

Pravilno raspoređuj 
platu i novac koji ti muž 
daje za kućne potrepštine. 
Kupuj po prioritetu ono 
što je preče. Ne nagomi-
lavaj hranu, pogotovo ne 
voće i povrće, jer se lako 
kvare i pola ćeš baciti. 

Ne kuhaj previše hrane 
da bi poslije pola prosula. 
Pazi na potrošnju struje, 
telefona... Šta je fajda što 
zaradite, ako ne umijete 
racionalno da trošite.

Čuvaj imetak svoga 
muža. Troši samo na ono 
što ti on dozvoli i s time se 
složi. Božiji Poslanik kaže: 
„Neka žena ne troši iz kuće 
svoga muža, osim s njego-
vom dozvolom.“ Upitaše: 
„Božiji Poslaniče, pa zar i 
hranu?“ „To je najbolji dio 
našeg imetka“, odgovori.

Imaj na umu da je kuća 
puna ljubavi i mira, obo-
stranog poštovanja i povje-
renja, u kojoj je hrana parče 
hljeba i čaša vode bolja od 
kuće pune mesa i najboljih 
jela u kojoj vladaju svađe i 
nevolje.

(Nastavit će se…)

AVLIJA

 MUSLIMANKA KAO MUSLIMANKA KAO
SUPRUGA (IV)SUPRUGA (IV)
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DOZVOLA POLIGAMIJE 
MUSLIMANIMA U BRITANIJI

Vlada Velike Britanije 
je proglasila da poligamni 
muslimanski brakovi mogu 
biti formalno priznati, iako 
je višeženstvo i dalje zakon-
ski nedopustivo. Uvjet pri-
znanja je da poligamni brak 
bude sklopljen u zemlji 
gdje je takvo nešto legalno. 
Za prvu ženu muž će dobi-
jati “državnu subvenciju” 
od 92 funte, a za svaku 
sljedeću tek trećinu tog 
iznosa, tj. 33 funte. Ako 
muškarac ima četiri žene, 
što je i najveći mogući broj 
koje može oženiti prema 
muslimanskim propisima, 
godišnje će primiti 10.000 
funti državnog novca.

POTVRDA SMRTNE KAZNE 
ZA VRIJEĐANJE KUR’ANA

Gornji dom afgani-
stanskog parlamenta u 
srijedu je podržao smrtnu 
kaznu izrečenu novinaru 
zbog blasfemije, u sjever-
nom Afganistanu. Pervez 
Kambaksh (23) osuđen je 
prošle sedmice za skidanje 
s Interneta i dijeljenje član-
ka koji vrijeđa islam. On 
je negirao tu optužbu. Uje-
dinjene nacije su kritiko-
vale presudu i saopštile da 
novinar nije imao pravnog 
zastupnika tokom suđe-
nja. Afganistanska vlada je 
saopštila da presuda nije 
konačna.

Vladin glasnogovornik 
je nedavno izjavio da će 
se slučajem baviti “veoma 
pažljivo”. 

Sada je i afganistanski 
Senat objavio saopštenje 
o tom slučaju. O njemu 
nije glasano, ali ga je potpi-
sao predsjednik Senata 
Sibghatullah Mojaddedi, 
saveznik predsjednika 
Hamida Karzaija. 

U saopštenju se navo-
di da je Gornji dom odo-
brio smrtnu presudu koja 
je izrečena Kambakshu u 
Gradskom sudu u Mazar-
e-Sharifu. 

Senat je također oštro 
kritikovao one institucije 
i strane izvore koji, kako 
navodi, vrše pritisak na 
vladu Afganistana i njego-
vo pravosuđe što proganja-
ju ljude poput Kambaksha. 

Neke vlade i međunaro-
dne organizacije pozvale su 

na poništenje presude. 
Pravni stručnjak Wadeer 

Safi izjavio je za BBC kako 
Parlamentu nije ustavno 
dopušteno da interveniše 
na slučaju kako je to uči-
nio afganistanski Senat i 
da je zabrinut novom izja-
vom koja bi mogla ugroziti 
nezavisnost sudija. 

K a m b a k s h e v  b r a t , 
Yacoub Kambaksh, izjavio 
je za BBC da je novinar 
veoma zabrinut i da nije 
imao pošteno suđenje, 
kao ni advokata koji bi ga 
zastupao. 

Pokrajinski guverner u 
Mazaru izjavio je, među-
tim, da se slučajem bavilo 
na zakonit način. 

Kambaksh još može 
uložiti žalbu kod najmanje 
dvije sudske instance, a pre-
sudu bi trebalo da odobri i 
predsjednik Hamid Karzai. 
On je student na Balkh 
univerzitetu i novinar lista 
Jahan-e Naw (Novi svijet). 
Uhapšen je 2007. nakon 
što je s Interneta skinuo 
materijal o ulozi žene u 
islamskom svijetu. 

 LEGALIZACIJA

 MAHRAME NA TURSKIM

UNIVERZITETIMA

Ankara, 7. februar 
(FENA/AFP)  

Turski poslanici usvoji-
li su u noći sa srijede na 
četvrtak u končanom gla-
sanju kontroverznu usta-
vnu promjenu kojom se le-
galizuje nošenje marame na 

fakultetima, objavio 
je predsjednik skup-
štine Nevzet Pakdil. 

U tajnom glasa-
nju, 404 poslanika su 
bila “za”, a 92 “pro-
tiv”, što prelazi dvije 
trećine neophodnih 
g lasova  (367  od 
550) za promjenu 
Ustava, rekao je on. 
Ključni amandman 
ovog prijedloga kaža 
de “niko ne može 
biti lišen prava na 
visoko obazovanje”, 
aludirajući na mlade 
pokr ivene  žene .
U k u p n o  j e  o v a 
m a r a t o n s k a ,  a  p o s e -
b n o  b u r n a ,  r a s p r a -
va trajala više od 13 sati.
Drugi krug glasanja je pre-
dviđen u subotu radi finali-
ziranja kompletne revizije 
koju je predložila stran-
ka na vlasti i jedna opozici-
ona nacionalistička stranka.
Prijedlog zakona je podiga-
o veliku prašinu u laičkim 
sredinama i socijaldemo-
kratskoj opoziciji koja sma-
tra da on potkopava laičke 
principe Turske, većinski 
muslimanske zemlje, koja 
riskira da dovede pokrivene 
žene na državne funkcije i 
u škole, što je sada striktno 
zabranjeno. 

(Fena/dunyabulteni)

 PARTIJSKA PLATFORMA

MUSLIMANSKE BRAĆE

Nedjelja, 3. Februar 2008.
P r v i  p u t ,  p o k r e t 

Musl imanska  braća  u 
Egiptu objavio je nacrt 
partijske platforme, ali sa 
različitim gledištima o svo-
joj političkoj poziciji. Ova 
platforma promoviše slo-
bodu izražavanja i politički 
pluralizam.

Od svog osnivanja 
u Egiptu 1928. godine, 
pokret Muslimansko brat-
stvo zagovarao je islam-
sko tumačenje Kur’ana i 
Poslanika Muhameda kao 
osnovu za porodični život 
muslimana, društvo i drža-
vu. Pokret zvanično odba-
cuje nasilje kao način za 
postizanje političkih ciljeva, 
uz izuzeće borbe sa onima 
koji se smatraju okupatori-
ma njihove zemlje. Tokom 
godina ,  Mus l imansko 
bratstvo postalo je višena-
cionalna sunitska islami-
stička organizacija – naj-
veća opoziciona politička 
grupa u mnogim arapskim 
zemljama i, sudeći prema 
mišljenju mnogih ekspe-
rata, jedna od najuticajni-
jih u svijetu. Decenijama 
Muslimansko bratstvo nije 
objavljivalo zvaničnu poli-
tičku platformu zato što 
je to pokret, a ne parti-
ja i zato što su političke 
partije sa vjerskim platfor-
mama sada dozvoljene u 
Egiptu. Međutim, nedavno 
je objavila nacrt svoje prve 
političke platforme koja 
je mnogim političarima i 
stručnjacima pružila razlo-
ge za primjedbe. Egipatski 
politikolog Amr Hamzavi 
je iz Karnegijeve zadužbine 
ovdje u Vašingtonu. 

«To  ć e  zav i s i t i  od 
Muslimanskog bratstva u 
ovom posebnom slučaju da 
odluči kojim pravcem će 
krenuti – da li žele da pri-
hvate više demokratske ide-

ale, standarde i procedure 
ili će zadržati svoj mješoviti 
stav sa nekih demokratskim 
i nekim veoma nedemokrat-
skim komponentama.»

Hamzavi kaže da dok 
ta organizacija ističe slobo-
du izražavanja i vjeroispo-
vijesti, prava na svojinu i 
načelo da su građani izvor 
državnog suvereniteta, 
platforma Muslimanskog 
bratstva poziva na uspo-
stavljanje savjeta vjerskih 
poglavara koji bi bio kon-
sultovan prije usvajanja 
zakona. Sudeći prema Amr 
Hamzaviju, koji je govorio 
na nedavnoj konferenciji o 
Muslimanskom bratstvu, 
održanoj u Karnegijevoj 
zadužbini, takav savjet bi 
mogao da potisne predsje-
dnika i parlament po pita-
njima koja zadiru u islam-
sko pravo. 

«To je veoma kontrover-
zno pitanje koje je pokrenulo 
veliku diskusiju. Tome su 
se usprotivili i u pokretu i 
van njega, pošto to u osno-
vi kompromituje građan-
sku prirodu države gurajući 
Egipat u teokratiju iranskog 
tipa.»

Sudeći prema isku-
stvu islamističkih partija u 
Maroku, Jordanu i Jemenu, 
mnogi analitičari očekuju da 
će platforma Muslimanskog 
bratstva zagovarati funkci-
onalnu odvojenost između 
bratstva kao političke par-
tije i šireg socijalnog i vjer-
skog pokreta. Oni ističu da 
bi, ukoliko Muslimansko 
bratstvo namjerava da se 
integriše u politički sistem 
Egipta, trebalo da uči od 
ostalih islamističkih pokre-
ta time što će prihvatiti 
mnogo više demokratski 
orijentisanu agendu. 

Hasan El-Benna - osnivač Muslimanske braćeHasan El-Benna - osnivač Muslimanske braće
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Kulturna baština san-
džačkih Bošnjaka je posve 
neistražena. Ni danas, 
početkom dvadeset prvog 
vijeka, nisu učinjeni mini-
malni napori da se insti-
tucionalno organizira pri-
kupljanje preživjele građe, 
a kamoli naučno obradi i 
valorizira vjekovno talože-
nje kulturnih dobara koje 
je raštrkano po knjižnicama 
Balkana, Male Azije, Zapa-
dne Evrope, Amerike i dru-
gih sadašnjih ili negdašnjih 
kulturnih centara. Ovdje se 
posebno akcentira na insti-
tucionalnim naporima, jer 
je individualnih pregalaca 
uvijek bivalo. Najsvjetliji 
primjer takvog pregalaš-
tva je neumorni istraživač, 
kulturni djelatnik, značajan 
pisac i akademik Husein 
Bašić. Bašić je kontinui-
rano, više decenija, priku-
pljao materijal iz usmene 
književnosti sandžačkih 
Bošnjaka, što je na koncu, 
poslije mukotrpnog tabire-
nja i prosijavanja, krunisao 
objektivnim i  vremenski 
održivim antologijama. 
Njegov angažman je došao 
u posljednjem trenutku, 
jer da se nije prihvatio tog 
nezahvalnog posla, sigurno 
bi se trajno izgubilo nepro-
cjenjivo bogatstvo usmenog 
izričaja jednog kompaktno 
zaokruženog i duhovno 
jednoobraznog prostora. 
Time bi cjelokupna svjet-
ska baština bila oštećena, 
jer je ovaj prostor, zbog 
mnogostrukih interkultu-
ralnih i dijahronosimetri-
čnih dodira raznih civili-
zacija, religija, etnikuma i 
naciona, veoma značajno 
čvorište na mapi najrefe-
rentnijih izvornika tekovi-
na savremene civilizacije. 
Možda se to ne bi drasti-
čno odrazilo na svezemna 
etnološka dostignuća, ali bi 
se itekako osjetilo u sferi 

određenja etničkog iden-
titeta sandžačkih Bošnja-
ka, pogotovu u momentu 
samospoznaje tog identite-
ta od strane njegovih nosi-
laca. Pored arheoloških i 
arhitektonskih spomenika 
materijalne kulture, usme-
na i pisana tradicija pred-
stavljaju bazično ishodište 
iz kog se crpe identitetske 
sastavnice jednog naroda. 
Ne treba zaboravljati činje-
nicu da doskora nije posto-
jao drugi medij prenošenja 

informacija, događaja, nau-
čnih saznanja, historijskih 
fakata, te visokoestetskih 
produhovljenja intelekta 
izuzev prastarog metoda 
iz usta u usta, sa generacije 
na generaciju i, kod elitni-
jih slojeva društva, putem 
pisane riječi. Kako smo 
mi, kao narod, propustili 
priliku utemeljiti identitet 

na arheološkom i arhite-
ktonskom nasljeđu, izuzev 
sporadičnih elemenata, za 
nas je od najvećeg značaja 
ne učiniti isto sa usmenim 
i pisanim nasljeđem ili bar 
onim što je od toga, još 
uvijek, sačuvano.  

Usmena književna tra-
dicija sandžačkih Bošnjaka 
čuva nenatrunjenu matricu 
bosanskog jezika. Vjeko-
vima ispirana leksička baza 
svih formi usmene knjiže-
vnosti predstavlja okosnicu 

rječničkog fonda bosan-
skog jezika i, u isto vrijeme, 
najjaču odbranu od politike 
jezičke asimilacije. Pored 
toga, ona zorno svjedoči 
o religijskoj pripadnosti, 
obredima i načinu življenja. 
Zatim, pažljivom istraživa-
ču, pruža mnogo pojedino-
sti i sićušnih detalja o svim 
ključnim aspektima terito-

rijalnog, društvenog i poro-
dičnog ustrojstva, te daje 
mogućnost uvida u etno-
genetska obilježja bošnja-
čke etničke zajednice. Tako 
smo, na primjer, analizira-
jući liriku došli do zavidnih 
rezultata i prepoznali široku 
lepezu temeljnih odredni-
ca nacionalnog identiteta. 
Prepoznali smo preko tri 
stotine izvornih bošnjačkih 
antroponima, dvije stotine 
toponima, pedesetak etika i 
ktetika, četrdesetak hidro-

nima, te dvadeset oronima 
– što, par excellence, svjedo-
či o starini i autohtonosti 
Bošnjaka na ovim prostori-
ma. Blizu devedeset jedin-
ki flore i sedamdeset vrsta 
faune same po sebi govore 
o jednom posve plemeni-
tom odnosu spram prirode 
i harmoničnom suživotu sa 
ostalim stanovnicima ovog 

područja. Četrdesetak ime-
nitelja raznih srodnika upu-
ćuje na čvrste rodbinske 
veze. Frekventnost leksema 
koje označavaju pripadnike 
muževljeve porodice jasno 
ukazuju na patrijerhalni 
sistem vrijednosti. Raskoš 
velikog niza semantičkih 
porodica koje smo izosta-
vili, također, zorno svjedo-
či o velikim mogućnostima 
crpljenja i potrebama stu-
dioznijeg naučnog pristupa 
izvorima bošnjačke usmene 
lirike. 

E p i k a  s a n d ž a č k i h 
Bošnjaka je u kudikamo 
zavidnijem položaju od 
svog binarnog parnjaka. 
No, to nije došlo zaslu-
gom institucija ili indivi-
dualnim naporima intele-
ktualaca ovoga kraja, već 
istraživanj ima dvojice 
proslavljenih homerova-
ca, harvardskih profesora 
Milmana Perrya i Alber-
ta Batesa Lorda, koji su u 
sandžačkim guslarima prve 
polovine dvadesetog vijeka 
pronašli krucijalne dokaze 
autorstva Ilijade i Odiseje. 
I pored takvog otkrovenja 
kakvo je najduži svjetski 
ep Ženidba Smailagić Meha 
Avda Međedovića, koji je 
u planetarnim razmjerama 
izazvao veliko interesiranje 
i isprovocirao nemali broj 
referentnih naučnih studi-
ja, sve do 2005. godine nije-
dna domaća institucija se 
nije odvažila bilo šta učiniti 
u cilju promoviranja i valo-
riziranja preživjele epske 
građe sandžačkih Bošnja-
ka. Spomenute godine je 
u organizaciji podgoričkog 
Almanaha i bjelopoljskog 
Centra za kulturu odr-
žan međunarodni naučni 
simopzij Epika Bošnjaka u 
Crnoj Gori Murat Kurtagić 
– Avdo Međedović na kojem 
je ukazano na neke od zna-
čajki ovog dijela naše kul-
turne baštine. Parry i Lord 
su se samo nagvirili nad 

KULTURNA BAŠTINA I 
NACIONALNI IDENTITET 

(slučaj sandžačkih Bošnjaka)
Jahja FEHRATOVIĆ
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špiljom bošnjačke epike 
poznog perioda i došli 
do nevjerovatnih otkrića, 
kakvo se, tek, vjekovima 
taloženo blago, krilo u 
unutarnjim prostorijama te 
pećine –  na žalost, nikada 
nećemo saznati. Međutim, 
i ono što je preživjelo od 
epske građe, razasuto po 
raznim zbirkama, počevši 
od zbirke Koste Horman-
na pa nadalje, predstavlja 
nepresušno vrelo temelj-
nih postulata nacionalnog 
identiteta koje još uvijek 
nije pronašlo pravog tuma-
ča.

Sandžački Bošnjaci se 
nisu ogriješili samo prema 
oralnoj književnosti, nji-
hova nebriga za kultur-
nim nasljeđem rezultirala 
je skoro iščeznućem ori-
jentalne i alhamijado knji-
ževne tradicije. Problem 
djelimičnog ili potpunog 
zagubljenja  kulturnih 
dobara zahtjeva poseban 
angažman, te ćemo to 
prepustiti nekom drugom 
istraživaču. Namjera nam 
je, ovom prilikom, ukazati 
na par detalja iz preživje-
le građe koji predstavlja-
ju nepobitne argumente i 
izvore određenja funda-

mentalnih odrednica naci-
ona sandžačkih Bošnjaka. 
Primjera radi, osmanski 
divanski pjesnik iz osa-
mnaestog vijeka Ahmed 
Gurbi-baba u jednoj od 
nosećih pjesama svog diva-
na definira geografsko i 
etnogenetsko porijeklo 
Sandžaklija: Hodi i počuj, 
Bosna je moja zemlja / A 
Novi Pazar boravište moje 
/ Junaci su naši ljudi / Na 
braniku čojstva što stoje. 
Drugi divanski pjesnik, 
Davud Ganija, apostrofira 
religijsku pripadnost san-
džačkih Bošnjaka: Mi smo 
ummet Mustafin / I vječite 
njegove svjetlosti. Religij-
ska opredijeljenost i čvr-
stina ubjeđenja nisu pri-
sutne samo u orijentalnoj 
i didaktičko-moralističkoj 
alhamijado književnosti u 
kojima predstavljaju svoje-
vrstan manir, one se prote-
žu, većim ili manjim inten-
zitetom, kroz sve elemente 
življenja i oblike knjiže-
vnog izričaja sandžačkih 
Bošnjaka. Tako će početni 
stihovi gore spomenutog 
epa Avda Međedovića gla-
siti: Prva riječ, Bože nam 
pomozi / Druga riječ hoće 
akobogda  / Samo da ga 

spominjemo često. Orijen-
talni i alhamijado pisci vrlo 
precizno navode imenova-
nje svoga naroda, što kate-
gorički pobija sve pokušaje 
omalovažavanja i nipoda-
štavanja naziva Bošnjaci, 
te nedvojbeno potvrđuje 
autohtonost, drevnost i 
samoopstojnost naroda 
koji se tako oslovljava. 
Mula Sulejman Tabaković 
će 1861/62. godine kazati: 
Ka Bosni jedan sokak / Osta 
Bosna u budžak / Nakahri 
se brat Bošnjak, a Nazif-
efendija Šušević početkom 
dvadestog vijeka: Da napi-
šem ja risalu  bosanski / 
Što je može svaki Bošnjak 
učiti. Kao što je primje-
tno iz posljednjeg citata, 
sandžački alhamijado pje-
snici, također, razlučuju 
sve dileme oko imenovanja 
jezika sandžačkih Bošnja-
ka. Nazif-efendija Šušević 
nije jedini pjesnik ovog 
perioda koji apostrofira da 
Bošnjaci Sandžaka govore 
bosanskim jezikom. Prije 
njega su to učinili Salih 
Gašević iz Nikšića koji je, 
kao kolašinski kajmekam, 
ispjevao najljepši i danda-
nas vrlo živ i popularan 
mevlud na bosanskom jezi-

ku. On će davne 1878/79. 
godine kazati: Moliše me 
kolašinski prviši / Nama 
mevlud na bosanski napiši. 
Nešto kasnije će i drugi 
sandžački autor mevlu-
da, Arif Brkanić Sarajlija, 
napisati religijski spjev: 
En-nasihatu-d-dinijjeti bil-
lugatil-bosnevijjeti – Din-
ski nasihati na bosanskom 
jeziku. Alhamijado Divan 
Mula Sulejmana Tabako-
vića, pored već spomenu-
tih značajki, predstavlja i 
zahvalnu građu za prou-
čavaoce historijskih, civi-
lizacijskih i kulturoloških 
prilika u Sandžaku, Bosni, 
Osmanskom carstvu i cje-
lokupnom Balkanu u tre-
nucima početka rasapa 
jednog državno-teritorijal-
nog ustrojstva i uspostave 
posve novog poretka. On 
prvi u alhamijado literaturi 
uvodi temat borbi Srba i 
Crnogoraca za odcjepljenje 
od Osmanlija diplomat-
skim i ratnim sredstvima, 
jedan je od rijetkih pisaca 
tog doba koji se kritički 
osvrće na odnos Turaka 
prema Bošnjacima (nara-
vno, uz Abdulvehaba Ilha-
miju i Hasana Kaimiju) i 
uz to je prvi dokazano pla-

girani pisac na Balkanu. 
Književno nasljeđe san-

džačkih Bošnjaka dvadese-
tog vijeka zaslužuje mnogo 
podrobniji i obuhvatniji 
pristup kako zbog obimno-
sti građe tako i zbog činje-
nice da nijedan sandžački 
pisac dvadestog vijeka, 
izuzev Ćamila Sijarića, nije 
u zadovoljavajućoj mjeri 
književnokritički obra-
đen i naučno valoriziran, 
a kamoli da se neko bavio 
zasebnim aspektima njiho-
vih djela, iako za to postoje 
opravdani razlozi. Na kraju 
ćemo samo oprimjeriti ovu 
konstataciju činjenicom da 
čak i najobimniji roman 
cjelokupne bošnjačke knji-
ževnosti Feniks Muhameda 
Abdagića (1.200 strana) još 
uvijek nije “zaslužio” nije-
dan ozbiljniji osvrt, esej ili 
kritiku, premda je obja-
vljen prije pedeset godina. 
A, zapravo se u Feniksu 
prelamaju sve identitetske 
osobenosti koje smo ovdje 
naznačili, pa čak i mnoge 
druge neporcjenjivo vrije-
dne za razumjevanje bića 
sandžačkog Bošnjaka. 

Dvije tri o mevludu
Merhum hafiz Salih Gašević, rodom iz Nikšića, bio je 
kajmenak u Kolašinu. Napisao je ovaj „Mevludišerif“ 
i štampao ga sa dozvolom Visokog mearifskon neza-
reta u Kosovskoj štampariji od prilike 1292. godine po 
hidžretu. Šta je merhuma potaklo da je „Mevludišerif“ 
na našem jeziku napisao i štampao to stoji u njegovom 
predgovoru, a ja ću reći šta je mene potaklo da ga sada 
ovim načinom pisanja preštampam. Kroz 41 godinu 
potrošeni su štampani komadi da je svijet morao rukom 
pisati. Rukopisi ne samo da se teško dobivaju nego ne 
mogu biti pravi ni jednaki.  To bi već mogao biti uzrok da 
ga štampam, a i onako potrebno je da se po koje starije 
djelo na našem jeziku arapskim pismom sačuva. Ovako 
starija djela ostavljaju se u cjelosti, stoga baš nismo ni 
ja nekakvih glavnih preinaka činio. Po islamskim propi-
sima „svetost“ pripada samo Allahu koji je jedini čist od 
svega onoga što ljudi trebaju, zato sam na devetoj strani 
riječi „naše sucu“ zamijenio sa „pejgamberom“. Prvi put 
sam ovaj „mevlud“ štampao 1. ramadana 1325. godine 
kao urednik „Tarika“.

U Sarajevu, 1. ramadana 1354. godine                               Džemaludin Čaušević

Predgovor arebicom izdanju mevluda Saliha Gaševića iz 1935. (1354.h.g.) Predgovor arebicom izdanju mevluda Saliha Gaševića iz 1935. (1354.h.g.) 
Ovo je jedna od posljednjih knjiga štampana  reformisanom arebicom.Ovo je jedna od posljednjih knjiga štampana  reformisanom arebicom.
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Esad KOLAŠINAC

Tunis je sjevernoa-
frička zemlja na južnoj 
obali Sredozemnog mora. 
Na zapadu se graniči 
sa Alžirom, a na jugu sa 
Libijom. Sjeverni dio sasto-
ji se od brda, ravnica i doli-
na. U unutrašnjosti planine 
razdvajaju priobalnu zonu 
od centralnih ravnica. Od 
njih se tlo naglo spušta 
ka basenima soli u Sahari. 
Klima varira od umjereno-
tople na sjeveru, do pustinj-
ske na jugu. Oko 40% sta-
novnika obrađuje zemlju. 
Gaje se: pšenica, ječam, 
masline, paradajz, hurme. 
Uprkos tome, moderna 
ekonomija se više oslanja 
na bušotine nafte u Sahari, 
rudnike fosfata i prihode 
od turista, koji hrle na tuni-
žansku obalu Mediterana. 
Dakle, važni izvori prihoda 
su: nafta, fosfati, rude gvo-
žđa, olovo, cink, so, masli-
novo ulje, voće, turizam.

Islamsko razdoblje 

Na prostore Tunisa islam 
je došao 670. godine nakon 
arapskih osvajanja Egipta i 
Libije. Arapska vojska, pre-
dvođena velikim vojskovo-
djom Ukfeea ibri Nafijem, 
utemeljila je grad Kajrevan 
u središnjem Tunisu, koji je 
ubrzo postao centar arap-
skih pohoda u sjeveroza-
padnoj Africi. Berberska 
plemena u unutrašnjosti 
Tunisa, bez velikih odupi-
ranja, ubrzo su prihvatila 
islam. U gradu Kajrevanu, 
halifin namjesnik za ovo 
područje Ibrahim ibn al-
Aqlab, u periodu od 800. 
do 909. godine utemeljio je 
dinastiju Aqlabija. Vlast ove 
dinastije srušili su Berberi 
909. godine, a potom je 
Tunis ušao u sastav fatimij-
ske države do 972. godi-
ne, kada je na vlast došla 
berberska dinastija Ziriola. 
Godine 1148. Normani sa 
Sicilije za kratko su zavla-
dali Tunisom, da bi 1160. 
godine Tunis došao pod 

vlast muvelidskih halifa iz 
Maroka. Sedamdeset godi-
na kasnije na vlast su pono-
vo došli vladari domaće 
berberske dinastije Hafsida, 
a turski sultan Selim II u 
Tunis je stigao 1.570. godi-
ne od kada je Tunis u sasta-
vu Osmanskog carstva. 
Halifini namjesnici bili su 
domaći vladari - begovi koji 
su u 19. stoljeću u Evropi 
počeli tražiti modele odu-
piranja turskim uticajima i 
modele sprovođenja refor-
mi.

Privredne poteškoće u 
kojima se našao Tunis sredi-
nom 19. stoljeća značajno su 
ga okrenule prema Evropi, 
posebno Francuskoj. Velika 
zaduživanja i krediti koje je 
Tunis uzimao kako bi iza-
šao iz krize bili su dovoljan 
razlog da Francuska 1881. 
godine preuzme vlast nad 
zemljom. Nakon višemje-
sečnih borbi, Francuzi su 
prisilili bega Muhammeda 
VI da sredinom maja 1881. 
potpiše mirovni sporazum 
u Bordou. Na taj način 
Tunis je postao francuski 
protektorat i započelo je 
osamdesetogodišnje vrije-
me kolonijalizma.

Moderno doba
Nakon masovnih nemi-

ra sredinom 1955. godine 
Tunis je dobio unutrašnju 
autonomiju. Francuska je 
priznala nezavisnost Tunisa 
marta 1956. godine, a jula 
1957. godine, nakon što je 
svrgnut posljednji tunižan-

ski beg, Tunis je progla-
šen republikom. Prvi pred-
sjednik postao je Habib 
Burgiba. Njegov trideseto-
godišnji period vlasti kara-
kterizirao je despotizam i 
samovolja.

LIČNA KARTA

Opšti podaci:
Službeni naziv: Republika Tunis
Površina: 163.610 km2

Broj stanovnika (2004): 9.9 miliona
Etnički sastav: 
Arap 98.2%
Berberi 1.2%
Francuzi 0.2%
Italijani 1% i ostali
Religijska pripadnost: sunitski muslimani 
99.4%, kršćani 0.3%, Jevreji 0.1%
Nacionalni bruto proizvod po stanovniku 
(2004): 6.900 $ 
Ukupni nacionalni bruto proizvod (2004): 
68.23 milijarde dolara. 
Rast nacionalnog bruto proizvoda (2004): 
5.1% 
Nezaposlenost: 16%

Tunis

Munara dzamije "Zejtun" u  TunisuMunara dzamije "Zejtun" u  Tunisu Topografska kartaTopografska karta
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Saopštenje za javnost
Povodom novonastale situacije u našem Medžlisu i 

otvaranja novih kancelarija, te manipulacije oko istog, 
obavještavamo javnost o stanju u Medžlisu Sjenica.

Naime, kada je grupa okupljena oko Mustafe Makića 
uzurpirala naše kancelarije, bili smo prinuđeni da otvo-
rimo druge u istoj zgradi. Od samog otvaranja tih kan-
celarija, suočeni smo sa provokacijama koje su često i 
fizičke prirode. Vrhunac provokacija je polivanje vode 
sa sprata na kome se nalaze lica okupljena oko Makića. 
Sve se nekako podnosilo i zarad smirivanja situacije 
na sve te napade nismo reagovali, sve dok se u noći 
između 10. i 11. februara nismo našli na meti spome-
nutih kriminalaca koje je predvodio Hodžić Mirsad, 
predsjednik Ugljaninove stranke u Sjenici. Naime, po 
isplaniranom scenariju, te noći je na naš ulaz nasrnula 
spomenuta grupa i fizički napala ljude koji su obezbje-

đivali naše prostorije. Ubrzo se na licu mjesta našao i vođa pučista  Mustafa Makić i njegov 
kolega Taib Jusufović, obojica sa sinovima. Oko njih se skupila cjelokupna rukovodeća stru-
ktura Ugljaninove partije iz Sjenice i grubo su napali vjernike koji su branili svoje kancelarije. 
Tom prilikom su razvalili bravu ulaznih vrata i polomili tablu sa natpisom. Napadači su uz to 
upućivali našim radnicima psovke, kako lične prirode tako i najgnusnije psovke i vrijeđanja na 
račun naše uzvišene vjere. Tokom napada povrijedili su jednog člana obezbjeđenja. 

I pored svega toga, oni u medijima iznose notorne neistine optužujući nas za nekakve podva-
le i provale. Međutim, svima je jasno da mi nastojimo zaštiti Islamsku zajednicu i njene pro-
storije. Zgrada u kojoj se nalaze je zgrada Islamske zajednice i ako žele napustiti tu zajednicu i 
osnovati novu, ne mogu sa sobom odnijeti vakufsku imovinu one koju napuštaju, a posebno je 
protivzakonito to što ometaju legalne organe Islamske zajednice u svojim aktivnostima.

Molimo vjernike da ostanu pribrani i da čvrsto stanu u odabranu vjere, časti i dostojanstva 
,kao i da budu strpljivi i ne nasjedaju na provokacije.

Predsjednik
Medžlisa IZ-e Sjenica 

Murat-ef. Zornić



GODIŠNJI ODMORI I LJETOVANJA
Turska, Tunis, Egipat, crnogorsko primorje

PUTOVANJA, EKSKURZIJE, IZLETI

PRODAJA AVIOKARATA
SAJAMSKE I SPORTSKE MANIFESTACIJE

OBERHAUZEN  NOVI PAZAR   BERLIN  NOVI PAZARAUTOBUSKI PREVOZAUTOBUSKI PREVOZ
Preko: LAJPCIGA, NIRNBERGA, REGENSBURGA, 

BEČA Polazak petkom, povratak utorkom

Tel: 0172/311 36 29

Preko: ESENA, DUISBURGA, 
DISELDORFA, KELNA, FRANKFURTA, 

MANHAJMA, ŠTUTGARTA, ULMA, 
MINHENA

Preko Slovenije: polazak subotom, 
povratak subotom

Preko Mađarske, Austrije (Beča): 
polazak utorkom, povratak srijedom

Tel: 0172/2774170

Mesara KVALITET nudi sve vrste svježeg, sušenog, dimljenog, soljenog mesa,kao Mesara KVALITET nudi sve vrste svježeg, sušenog, dimljenog, soljenog mesa,kao 
i sve vrste mesnih prerađevina: sudžuuka, kobasica, ćevapa, pljeskavica i viršlii sve vrste mesnih prerađevina: sudžuuka, kobasica, ćevapa, pljeskavica i viršli..

Mesara posjeduje savremene hladnjače za duboko zamrzavanje i čuvanje mesaMesara posjeduje savremene hladnjače za duboko zamrzavanje i čuvanje mesa..

Mesara KVALITET nastavlja dugogodišnju tradiciju ugledne Mesara KVALITET nastavlja dugogodišnju tradiciju ugledne 
novopazarske porodice BOJADŽIĆnovopazarske porodice BOJADŽIĆ

MESARA KVALITETMESARA KVALITET
Ul. 1. maj 48.Ul. 1. maj 48.

tel. 020 311 246tel. 020 311 246
mob. 063 8 153 888mob. 063 8 153 888

Vlasnik: Faruk BojadžićVlasnik: Faruk Bojadžić

MOBIL SCHOP JE SAVREMENA PRODAVNICA I SERVIS MOBILNIH TELEFONA
MOBIL SCHOP JE MJESTO GDJE MOŽETE NABAVITI SVE VRSTE 

ORIGINALNIH SAVREMENIH MOBILNIH APARATA PO VRLO PRISTUPAČNIM 
CIJENAMA.

MOBIL SCHOP se nalazi u ulici 1. maj br. 55 u Novom Pazaru
Vlasnik: ENVER BALIĆ

tel. 065 570 7 570

IZDAVAČKA USTANOVA EL-KELIMEH PREDSTAVLJA

Posjetite nas naPosjetite nas na
www.kelimeh.comwww.kelimeh.com
ON-LINE prodajaON-LINE prodaja
tel: 020 334 020tel: 020 334 020

mob: 064 16 222 84mob: 064 16 222 84
e-mail: kelimeh@gmail.come-mail: kelimeh@gmail.com



radnja za preradu, ugradnju, promet mermera i izgradnju nadgrobnih spomenika
Novi Pazar, Selakovac, Dubrovačka 416/bb

tel: +381 20 315 100tel: +381 20 315 100
mob. +381 63 8 464 981mob. +381 63 8 464 981

szk "BERZAH"
Kompletna izrada i ugradnja nišana u skladu s muslimanskim običajimaKompletna izrada i ugradnja nišana u skladu s muslimanskim običajima

BEBI OPREMA 
   
tel: 0tel: 0220/386-385  Ul. Veljka Vlahovića 18b0/386-385  Ul. Veljka Vlahovića 18b
020/386-280020/386-280     Novi Pazar     Novi Pazar
mob: 063/404-139mob: 063/404-139

UJKANOVIĆUJKANOVIĆDOODOO

BESTATTUNGSDIENST "ŠUŠKO" POGREBNE USLUGE 
PRIJEVOZ DŽENAZA IZ SVIH EVROPSKIH ZEMALJA ZA 

SANDŽAK, BIH I DRUGA ODREDIŠTA
MI VAM NUDIMO:

- dugogodišnje iskustvo
- sređivanje kompletne dokumentacije,

- kvalitetno i potpuno islamsko opremanje dženaze
- exhumacije

- pristupačnu cijenu
- prisustvo pri transportu specijalnim 

pogrebnim autom imama Bekir-ef. Šuško
S obzirom da smrt ne bira vrijeme slobodni ste

u svako doba obratiti se nama
IZBJEGNITE KOMPLIKACIJE  

NAZOVITE NAS!!!

Adresa:Adresa:
Ramiza Gugača 14Ramiza Gugača 14

71000 Sarajevo71000 Sarajevo
tel: +381 33 200 719tel: +381 33 200 719

dipl. teolog imam Bekir-ef. Šuškodipl. teolog imam Bekir-ef. Šuško
Restoran SAZ od ove godine 

u novom ruhu

BESKAMATNI 
KREDITI - 0%
RADIO-TV TEHNIKE
KOMPJUTERSKOG HARDVERA
VIDEO NADZORA
ALARMNIH SISTEMA
PROTIVPOŽARNIH SISTEMA

KOMPJUTERI - TELEVIZORI - DVD-APARATI - BELA TEHNIKA


