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Allahu thotë në Kuran:

Thuaju robërve të Mi, të thonë më të mirën.
Vërtet shejtani sjell ngatërresa midis njerëzve.
Vërtet shejtani është armik i hapur i njeriut.

Njeriu flet rreth 12 000 fjalë në ditë. Ai thotë:

• Fjalë të mira
• Fjalë të këqija
• Fjalë të zakonshme

Allahu thotë në Kuran:

“Dy engjëj i rrinë atij nga e djathta dhe e 
majta dhe për çdo fjalë që njeriu thotë, ka 
pranë vetes një mbikqyrës të gatshëm për 
ta shënuar atë”.

Allahu thotë në Kuran:

“A nuk e ke kuptuar, se si Allahu bëri shembull; 
fjalën e mirë si pema e mirë, që rrënjët e saj 
i ka thellë në tokë e degët e saj janë lart. 
Me lejen e Zotit, ajo i jep frutat e saj në 
çdo kohë. Allahu u tregon njerëzve shembuj, 
në mënyrë që ata të mendojnë”.
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Profeti Muhamed (a.s) ka thënë:

“Kush beson Allahun dhe Ditën e Kijametit,
le të thotë fjalë të mira, ose përndryshe le të heshtë”.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

• Duhet të thonë gjithmonë fjalë të mira.
• Duhet të thonë fjalë të ëmbla e të buta.
• Duhet të thonë gjithmonë të vërtetën.
• Duhet të mendohen, para se të flasin.
• Duhet të bëjnë dhikër.
• Duhet të lexojnë Kuran.

Profeti Musa (a.s) është njëri nga 5 profetët më të mëdhenj të Allahut.
Allahu e dërgoi Musain (a.s) tek Faraoni.
Faraoni ishte njeriu më i keq i asaj kohe.

Faraoni ishte mizor, zullumqar e kriminel
Ai ishte aq mendjemadh, saqë pretendoi se ishte zot.
Për këtë arsye, Allahu e dërgoi Musain (a.s), që 
ta ftonte Faraonin të kthehej në rrugë të drejtë
Kur Allahu e dërgoi Musain (a.s) tek Faraoni, i tha: 

“Thuaji Faraonit fjalë të buta, se ndoshta ai 
kujtohet dhe udhëzohet!”
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Tregim:

Shumë kohë më parë jetonte një djalosh, i cili quhej Abdul Kadir.
Ai thoshte gjithmonë të vërtetën.
Njëherë, teksa po udhëtonte me karvan, disa hajdutë bllokuan rrugën 
dhe filluan të grabisnin karvanin.
Kur i erdhi rradha Abdul Kadirit, e pyetën nëse kishte para me vete.
Abdul Kadiri u tha, se kishte një shumë të madhe parash.
Në fillim ata nuk e besuan, por kur e kontrolluan, e panë se ai kishte 
thënë të vërtetën.
Kryetari i hajdutëve e  pyeti atë: “Përse the të vërtetën”?
Abdul Kadiri tha: “Kështu më ka mësuar nëna”.
Kryetari i hajdutëve u prek shumë nga 
këto fjalë, prandaj e la të lirë Abdul 
Kadirin dhe qysh nga ajo ditë nuk 
grabiti më asnjë karvan.

Gjuha kocka s`ka, por kocka thyen.
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Dialog:

Mësuesja: Nxënës, nxirrni detyrat mbi bankë!

Nxënësit i nxorrën detyrat nga çanta dhe mësuesja filloi t`i kontrollonte.

Mësuesja: “Agim, ku i ke detyrat”?

Agimi: “Mësuese nuk i kam bërë detyrat, sepse kam qenë sëmurë”.

Mësuesja: “Mirë, nuk ka problem, por herë tjetër hajde me detyra”.

Agimi e gënjeu mësuesen, për të shpëtuar nga situata dhe u kthye në 

shtëpi i lumtur.

Në darkë, ra zilja e shtëpisë.

Agimi hap derën e shtëpisë…

Në derë ishte mësuesja, e cila hyri brenda në shtëpi.

Mësuesja iu drejtua mamit të Agimit: “Agimi më tha, 

se ka qenë sëmurë”

Mamaja: “Jo, Agimi ka qenë si kokrra e mollës”.

Agimin nuk po e zinte vendi nga turpi.

Mësuesja: “Agim, a nuk e di, se gënjeshtra i ka këmbët 

e shkurtra”?!

Agimi: Më fal mësuese, nuk do ta përsëris më këtë 

gabim”.
Qysh nga ajo ditë, Agimi nuk gënjeu më asnjëherë.
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Duke ecur rrugës, Sildi takoi Rejanin. Ata kishin tre muaj pa u takuar me 
njëri - tjetrin.
Rejani: “A hyjmë në lokal, marrim nga një pije freskuese dhe bisedojmë, 
se na ka marrë malli”.
Sildi: “Po, ide shumë e mirë”.
Ata të dy hyjnë në lokal dhe porositën nga një limonadë
Pas pak, Sildi nxorri nga xhepi celularin dhe filloi të luante.
Të njëjtën gjë bëri edhe Rejani.

Si mendoni se kanë vepruar Sildi e Rejani dhe përse?

Mos gënje!
Mos përgojo!
Mos shaj!
Mos ofendo!
Mos thuaj fjalë të pahijshme!
Mos dëshmo rrejshëm?
Mos fol fjalë të kota!
Mos thuaj fjalë të padrejta!
Mos trego sekrete!
Mos spiuno!
Mos i ndërprit të tjerët kur flasin!
Mos fol në namaz!
Mos e ngri zërin dhe mos bërtit!
Mos fol me inat!
Mos fol keq!
Mos fol pa vend dhe pa leje!

Allahu thotë në Kuran:
“Mos shko pas diçkaje, për të cilën nuk ke njohuri,
sepse dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha 
këto ka përgjegjësi”.
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Tregim:

Në klasën tone kemi një nxënës me emrin Agim. Agimi ka një ves të keq. 
Ai merret me thashetheme dhe është ngatërrestar.
Njëherë ai shkoi tek Jurgeni dhe i tha: “E kam dëgjuar Ronin të të shajë 
dhe të të ofendojë”.
Këto fjalë pa dyshim që e zemëruan Jurgenin.
Pastaj Agimi shkoi tek Roni dhe i tha: “Jurgeni të ka inat dhe dëshiron 
të zihet me ty”.
Më pas Jurgeni shkoi tek Roni dhe pa e ditur se si ishte puna, e goditi 
Ronin me grusht në fytyrë. Nga ana tjetër, Roni reagoi dhe midis tyre 
filloi një sherr komplet i pakuptimtë.
Kur ne e pamë se ata po ziheshin, ndërhymë dhe i ndamë.
Më pas, i treguam mësuesit, i cili kur pyeti për shkakun e zënkës, e zbuloi 
se ai i cili i kishte shtënë në ngatërresë, kishte qenë pikërisht Agimi.
Prandaj miku im i vogël, kurrë mos i fut njerëzit në ngatërresa. 
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Përdori siç duhet këto mjete të komunikimit!

Edukata ime e gjuhës dhe e komunikimit:

• Unë gjithmonë them fjalë të mira.
• Unë gjithmonë lexoj Kuran me zë.
• Unë gjithmonë flas butë dhe ëmbël.
• Unë gjithmonë them të vërtetën.
• Unë asnjëherë nuk them fjalë të këqija.
• Unë asnjëherë nuk gënjej.
• Unë asnjëherë nuk shaj e ofendoj të tjerët.
• Unë asnjëherë nuk i thërras të tjerët me nofka.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush i ka shpikur mullinjtë me erë? 

Ai ishte një gjeograf arab, i cili jetoi në shekullin e 10-të. Ai i shpiku 
mullinjtë me erë në një provincë persiane te Sistanit dhe e përshkroi 
rajonin si vendi i erës dhe rërës.

Kuiz:

Kush është Ai, i Cili është një i vetëm dhe nuk ka të dytë?
Përgjigja: Ai është vetëm Allahu.

Gjëegjëzë:

Përdor rrjetën për të kapur
Edhe pse nuk është peshkatar
i pret mizat krahëhapur
Dhe i lidh me litar.

Për të qeshur:

Nastradini kishte ngelur pa punë dhe shkon tek zyra e punësimit
Zyrtari: Profesioni?
Nastradini: Gjuetar elefantësh në Rumani.
Zyrtari: Po ku ka elefantë në Rumani?
Nastradini: Po prandaj jam edhe i papunë.

(merimanga)
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Ngjyros figurën

Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Çfarë fjalësh thotë njeriu në ditë?
2- Përse njeriut i rrinë pranë gjithmonë dy engjëj?
3- Me se shëmbëllen fjala e mirë?
4- Si i thyen gjuha kockat?
5- Si e kishte mësuar nëna Abdul Kadirin?
6- Çfarë vesi të keq kishte Agimi?
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Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Thuaju robërve të Mi, të thonë më të …………...
2- Kush beson Allahun dhe Ditën e Kijametit, le të thotë fjalë të ……….. 
ose përndryshe le të 

………….
3- Thuaji Faraonit fjalë të …………, se ndoshta ai kujtohet dhe udhëzohet.
4- Gjuha kocka…………., kocka …………..
5- ………………. i ka këmbët e shkurtra.
6- Prandaj miku im i vogël, kurrë mos i fut njerëzit në ……………….

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□ Kleo shan me fjalë të pista.
□ Ajani lexon Kuranin.
□ Rejhana flet me fjalë të buta dhe të ëmbla.
□ Sabriu flet me respekt ndaj më të mëdhenjve.
□ Aishja përgojon të tjerët.
□ Alketi gënjen sa herë flet.
□ Ferideja thotë të vërtetën.
□ Dritani dëshmon me zë, se Zoti është Një.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Shembullin e fjalës së mirë!
2- Hadithin e Profetit (a.s) në lidhje me të folurën!
3- Këshillat për mënyrën e të folurit!
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Allahu thotë në Kuran:

“Ushqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira, që jua ka dhënë 
Allahu dhe falenderojeni Allahun për mirësitë e Tij, nëse e 
adhuroni Atë”!

Të gjithë pjesëtarët e familjes së Ajnit 
ulen në tavolinë për të ngrënë ushqim:

• Në mëngjes
• Në drekë
• Në darkë

Ajni i lan duart gjithmo
në, para buke dhe pas buke.

Dialog:
Aishja: Mami, çfarë themi përpara se të hamë bukë?
Mamaja: “Bismilah”
Aishja: “Po nëse filloj të ha ushqim dhe harroj të them 
“Bismilah”, çfarë duhet të them”?
Mamaja: “Bismilah euuelihi ue ahirihi”, që do të thotë: 
“Me emrin e Allahut në fillim dhe në fund”
Aishja tha “Bismilah” dhe filloi të hante bukë me dorën e majtë.
Mamaja: “Aishe, ha bukë me dorën e djathtë dhe jo me të majtën”!
Aishja: “Përse mami”?
Mamaja: “Profeti (a.s) na ka porositur, që të hamë e të pimë me dorën 
e djathtë, sepse shejtani ha me dorën e majtë”.
Aishja: “Mirë mami”.
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Duaja pas ushqimit

1- Elhamdulil-lahil-ledhi et’ameni hadha ue rezekanihi min gajri 
haulin min niue la kuuetin

Falenderimi i takon Allahut, i Cili ma mundësoi ta ha këtë ushqim 
dhe më furnizoi pa mundin dhe fuqinë time.

2- Elhamdu lil-lahil-ledhi et’amena ue sekana ue xhealena muslimin.

Falenderimi i takon Allahut, i Cili na dha të hamë, të pimë dhe 
na bëri muslimanë.

Këshilla të vlefshme gjatë ushqimit:

• Thuaj “Bismilah”, pastaj fillo të hash. 

• Mos e shaj ushqimin!

• Mos e shpërdoro ushqimin!

• Mos fol me gojën plot!

• Mos e shkel bukën dhe thërrimet!

• Mos i përplas buzët, kur ha!

• Mos i fryj ushimit apo pijes!

• Mos pi në shishe, por në gotë!

• Mos pi menjëherë ujë, kur je i 
djersitur, por freskohu njëherë!

• Pije ujin me tre intervale!
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Dialog:

Amina: Mami çfarë do të bësh sot për darkë?
Mami: Do të gatuaj peshk dhe një tortë për ëmbëlsirë.
Amina: Oh, sa mirë do të kënaqem me peshk dhe me tortë.
Pas pak dëgjohet zilja e derës.. Babai hap derën dhe në dhomë hyjnë 
xhaxhai i Aminës me gruan dhe dy fëmijët.
Babai: Oh sa mirë, keni ardhur në kohë të përshtashme. Urdhëroni të 
hani darkë bashkë me ne.
Amina mërzitet shumë.
Babai: Amina, çfarë ke?
Amina: Po, ja o babi, ky ushqim mezi na mjafton neve, si do të na mjaftojë 
të gjithëve?!
Babai: A nuk e ke dëgjuar, se Profeti (a.s) ka thënë, se ushqimi i dy 
personave mjafton edhe për katër, ndërsa ushqimi i katër personave 
mjafton edhe për tetë persona?!
Mamaja shtron travolinën dhe të gjithë ulen dhe hanë, derisa ngopen.
Babai: Amina, a u ngope?
Amina: Po babi, por nuk e kuptoj përse?
Babai: Allahu i jep bereqet në ushqim atij personi, i cili tregohet bujar, 
duke e ndarë ushqimin e tij me të tjerët.
Amina: Faleminderit babi, këtë nuk kam për ta harruar kurrë.
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Tregim:

Shumë kohë më parë, njerëzit kishin kapur një hajdut dhe kishin vendosur 
ta dënonin. Përpara se ta dënonin, gjykatësi i tha hajdutit: “A ke ndonjë 
dëshirë të fundit”?
Hajduti tha. “Dua t’i them një fjalë nënës time”.
Kur e ëma iu afrua, hajduti i tha: “Nxirre gjuhën”!
Nëna e tij e nxorri gjuhën dhe hajduti ia kafshoi.
Nëna bërtiti dhe i tha: “Çfarë bën”!?
Hajduti tha: “Kjo gjuhë më ka sjellë këtu.
E ëma pyeti e habitur “Si kështu”?
Hajduti tha: “Kur unë vodha disa vezë për herë të parë, në vend që të më 
qortoje e ndaloje nga ky veprim, ti më the: “Oh sa mirë që na i solle vezët, 
se nuk kemi se çfarë të gatuajmë sot”. Qysh nga ajo ditë, unë vazhdova 
të vidhja dhe ti nuk më ndalove asnjëherë, derisa arrita këtu ku jam….”.
Nëna e tij filloi të qante me të madhe, por e qara e saj nuk e shpëtoi të 
birin nga ndëshkimi.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se ushqimet dhe 
pijet e ndaluara janë:

Mishi i derrit                                                             Pijet alkolike
Mishi i ngordhur                                                         Duhani
Mishi i egërsirave                                                       Droga
Mishi i gomarit                                                           Helmi
Mishi i kafshës së mbytur                                           Urina
Mishi i kafshës që ngordh             Gjaku 
nga goditja                                                                
Mishi i zvarranikëve
Insektet      
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Mos e teproni me këto ushqime!

Edukata ime g jatë ushqimit:
• Unë asnjëherë nuk bëj naze, kur ha ushqim.
• Unë i laj duart para dhe pasi ha ushqim.
• Unë gjithmonë them “Bismilah” para se të ha apo pi.
• Unë e falenderoj Allahun, pasi ha apo pi.
• Unë gjithmonë ha dhe pi me dorën e djathtë.
• Unë pi ujë ulur dhe me tre intervale.
• Unë e ha të gjithë ushqimin që kam përpara.
• Unë nuk ha ushqime të ndaluara apo të 

dëmshme.
• Unë nuk pi pije të ndaluara apo të 

dëmshme.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Cili nga profetët është marrë me tregti? 

Ai është Profeti Muhamed (a.s)

Kuiz:

Cila është ajo tokë, që e ka parë diellin vetëm një herë?
Përgjigja: Toka e detit që është hapur, kur Musai (a.s) dhe populli i tij kaluan në të.

Gjëegjëzë:

Ecjen e bën zigzag
S’ka këmbë as duar
Kujtdo që ia ngul dhëmbët
Ka për ta helmuar

Për të qeshur:

Disa të rinj e panë Nastradinin tek stalla e 
gomerëve dhe donin që ta tallnin
Njëri prej djelmoshave tha: “Ku je o Nastradin, 
babai i gomerëve”?
Nastradini ia ktheu: “Po ti mor bir, përse paske 
dalë nga stalla”?

Gjej 6 ndryshimet tek figurat

(gjarpri)
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Çfarë ushqimesh duhet të hanë besimtarët?
2- A duhet ta falenderojmë Allahun për ushqimet dhe pijet që na ka 
dhënë?
3- Çfarë duhet të bëjmë para dhe pas buke?
4- Çfarë duhet të themi, përpara se të fillojmë të hamë apo të pimë?
5- Me cilën dorë duhet të hamë e të pimë dhe përse?
6- Çfarë këshillash duhet të kemi parasysh gjatë ngrënies së ushqimit?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Ushqehuni me gjërat e …………….. dhe të …………..
2- Bismilah e…………….. ve a……………
3- ………………... i takon Allahut, i Cili na dha të hamë e të pimë dhe na 
bëri muslimanë.
4- Mos e ……………. ushqimin.
5- Ndalohet ngrënia e mishit të d…………...
6- Ndalohet pirja e a………………
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Andrea ha mish derri.

□  Kenza i lan duart para dhe pas buke.

□  Tesnima ha bukë me dorën e majtë.

□  Gimi e falenderon Allahun për ushqimin.

□  Ahmedi ulet bashkë me familjen, kur ha bukë.

□  Rijadi e lë ushqimin përgjysëm.

□  Resmija bën naze gjatë ushqimit.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Çfarë duhet të themi, përpara se të hamë dhe të pimë? Po në rastet 
kur harrojmë ta themi këtë?
2- Çfarë duhet të themi pas buke?
3- Ushqimet dhe pijet  e ndaluara!
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Mësimi 18

edukata e gjumit



Mësimi 18  edukata e gjumit

180

Edukata e gjumit

• Gjumin jua kemi bërë për të pushuar
• Gjumi është një prej mrekullive të shumta të Allahut.
• Gjumi është gjysëm vdekjeje, ose vdekja e vogël.
• Zgjimi nga gjumi është dëshmi për ringjalljen e krijesave.

Rëndësia e g jumit

• Gjumi ndihmon në rritjen normale të fëmijëve.
• Gjumi normal qetëson trupin dhe mendjen.
• Gjumi ndihmon për t`u ruajtur nga shumë 

sëmundje.
• Gjumi ndihmon për të mësuar më mirë.

Dialog:

Kenza: Mami, a të gjithë gjallesat flenë gjumë?
Mami: Po, kafshët, shpendët dhe insektet, madhje dhe njerëzit flenë 
gjumë
Kenza: Mami, po përse duhet të flemë gjumë?
Mami: Për arsye se lodhemi, ndërsa gjumi na çlodh.
Kenza: Sa orë gjumë duhet të flejë një fëmijë në ditë?
Mami: Nga 9 deri në 10 orë në ditë. Hajde zemër vish rrobat e gjumit 
dhe shtrihu në shtrat!
Kenza: Faleminderit mami.
Mami: Mos harro të bësh duatë para gjumit, 
e dashur.
Kenza: Po mami.
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Fazat e gjumit

Faza e parë: Sytë janë mbyllur, por mund të zgjohemi pa vështirësi. Kjo 
fazë zgjat 5-10 minuta.

Faza e dytë: Rrahjet e zemrës ngadalësohen, temperatura ulet dhe 
trupi përgatitet për të rënë në gjumë të thellë.

Faza e tretë: Kjo është faza e gjumit të thellë. Nëse njeriu zgjohet 
gjatë kësaj faze, për disa minuta ndihet i ç`orientuar.

Faza e katërt: Kjo është faza, kur njeriu hap sytë ngadalë dhe zgjohet 
nga gjumi.

Fazat 
e 

gjumit
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Dialog:

Babai: Abi, zgjohu biri i babit!
Abi: Oh.. më lër të fle edhe pak babi
Babai: Ka ardhur koha për të falur namazin
Abi zgjohet me pak vështirësi.
Babai: Bëj duanë e zgjimit nga gjumi dhe shko e merr abdes!
Abi: Babi përse duhet të marrim abdes, pasi zgjohemi?
Babai: Kur vjen fundi i natës, shejtani shkon tek njeriu dhe i lidh tre nyje.
Abi: Si zgjidhen këto nyje babi?
Babai: Kur njeriu zgjohet dhe e përmend Allahun, zgjidhet nyja e parë, 
kur merr abdes, zgjidhet nyja e dytë dhe kur fal namazin, zgjidhet edhe 
nyja e tretë.
Abi: Allahu ta shpërbleftë me të mira babi. Kurrë nuk kam për ta harruar 
këtë porosi.
Abi shkon në banjo, merr abdes dhe pastaj bashkë me babain niset për 
të falur namazin e sabahut në xhami.
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Prej disa ditësh, Genti nuk po bënte gjumë të rehatshëm.
Ai shkoi për vizitë tek doktori.
Doktori i dha këto këshilla Gentit:
• Fli herët dhe zgjohu herët!
• Fli në një vend të qetë!
• Mos ha ushqime me shumë yndyrna, para se të flesh!
• Mos shiko televizor dhe mos përdor celularin përpara se të flesh!
• Bëj një dush të ngrohtë, sapo të perëndojë dielli!
• Merru me aktivitet sportiv!

Genti i dëgjoi dhe i zbatoi këshillat e doktorit. 
Qysh nga ajo ditë, Genti bën gjumë të qetë.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

• Kur ju hapet goja për gjumë, duhet të vendosin dorën përpara 
gojës.

• Përpara se të shtrihen në shtrat, duhet të pastrojnë dhëmbët, të 
marrim abdes, pastaj duhet të veshin pizhamet ose rrobat e gjumit.

• Duhet të përshëndesin familjarët me fjalët: “Natën e mirë” ose 
“Gjumë të ëmbël”

• Kur të shtrihen në shtrat, duhet të thonë lutjet 
dhe duatë e gjumit.

• Kur të bien për të fjetur, duhet të kthehen 
nga krahu i djathtë.

• Duhet ta shtrojnë dhe rregullojnë vetë 
krevatin e tyre.

• Nuk duhet të hyjnë pa leje në dhomën e 
prindërve, sidomos në mëngjes, në drekë 
dhe pas darkës.
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Dialog:

Suadi: Babi, a janë të vërteta ëndrrat e Profetëve?
Babi: Po. 
Selma: Babi, cili nga profetët dinte të shpjegonte ëndrrat?
Babai: Ai ishte Jusufi (a.s)
Sherifi: Babi, sa lloje ëndrrash ka dhe cilat janë ato?
Babai: Ëndrrat janë tre llojesh: a) ëndrra të mira, b) ëndrra të këqija dhe 
c) ëndrra të zakonshme.
Selma: Babi, çfarë duhet të bëjmë nëse shikojmë një ëndërr të keqe?
Babi: Duhet të themi: “Eudhu bil lahi minesh shejtanir raxhim”; të 
pështyjmë tre herë lehtazi nga krahu i majtë; nëse duam të vazhdojmë 
gjumin, ndryshojmë krah, apo ngrihemi të falemi dhe këtë ëndërr nuk ia 
tregojmë askujt.
Sherifi: Babi sa zgjat një ëndërr?
Babai: 2, 3 deri në 6 sekonda.
Suadi: Kaq pak?! Mua më duket, sikur ajo zgjat tërë natën?!
Selma dhe Sherifi: Neve gjithashtu na duket, sikur ajo zgjat tërë natën.
Babai: Ajo zgjat pak sekonda, megjithëse duket sikur zgjat tërë natën. 
Kjo është një mrekulli nga Allahu. Po ashtu njerëzit të cilët kanë jetuar 
me mijëra vite në varreza, kur të ringjallen në Ditën e Kijametit, do t’u 
duket sikur kanë jetuar një ditë apo gjysëm dite në varr.
Suadi, Selma dhe Sherifja: Subhanallah! Si është e mundur kjo?
Babai: E gjitha kjo ndodh me forcën dhe fuqinë e Allahut të Madhëruar.
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Kur shtrihemi në shtrat për të fjetur, kryejmë këto 
veprime:

I bashkojmë shuplakat e duarve, sikurse veprojmë kur bëjmë lutje, fryjmë 
pak në to, lexojmë suret “Ihlas”, “Felek” dhe “Nas” nga tre herë, pastaj 
mundohemi të fshijmë gjithë trupin me duar. Më pas është mirë:

• Të lexojmë ajetin Kursij
• Të lexojmë dy ajetet e fundit të sures Bekare
• Të lexojmë duatë para gjumit
• Të themi: “Subhanallah”, “Elhamdulilah” dhe “Allahu Ekber” nga 33 
herë.

Pas kësaj, shtrihemi nga krahu i djathtë.

Sure Ihlas

1- Kul hu’uallahu ehad
2- Allahus Samed
3- Lem jelid ue lem juled
4- Ue lem jekul-lehu kufu-uen ehad

1- Thuaj: Allahu është Një, i Vetëm.
2- Allahu është Ai, që çdo krijesë ka nevojë për Të.
3- Ai nuk lind (kënd), as nuk është i lindur (prej dikujt).
4- Dhe askush nuk është i barabartë me Të.
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Sure Felek

1- Kul eudhu bi rab bil felek
2- Min sherri ma khalek
3- Ue min sherri gasikin idha uekab
4- Ue min sherrin-neffathati fil ukad
5- Ue min sherri hasidin idha hased

1- Thuaj: Kërkoj mbështetje tek Zoti i agimit,
2- Që të më mbrojë nga e keqja e gjithçkaje që Ai ka krijuar
3- Dhe nga e keqja e natës kur kaplon errësira
4- Dhe nga e keqja e falltorëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji)
5- Dhe nga e keqja e smirëziut, kur vepron me smirë.

Sure Nas

1- Kul eudhu bi rab bin nas
2- Melikin nas
3- Ilahin nas
4- Min sherril uesuasil khan nas
5- El ledhi juuesuisu fi sudurin-nas
6- Minel xhin-neti uen-nas

1- Thuaj: Kërkoj mbështetje tek Zoti i njerëzve
2- Sundimtari i njerëzve.
3- I Adhuruari i njerëzve
4- Nga e keqja e djallit cytës që fshihet
5- I cili hedh dyshime në gjokset e njerëzve
6- Qoftë ai prej xhindëve apo njerëzve.
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Ajeti Kursij

Allahu la ilahe il la hu uel haj jul kaj jum
La te’khudhuhu sinetun ue la neum
Lehu ma fis semauati ue ma fil erdi
Men dhel ledhi jeshfeu indehu il la bi idhnihi
Ja’lemu ma bejne ejdihim ue ma khalfehum
Ue la juhitune bi shej’in min ilmihi il la bima sha
Uesia kursijuhus semauati uel erdi, ue  la
jeuduhu hifdhuhuma ue huuel alij jul adhim

Dy ajetet e fundit të sures Bekare

Amener resulu bima unzile ilejhi mir rab bihi uel mu’minun
Kul’un amene bil lahi ue melaiketihi ue kutubihi ue rusulihi
La nufer-riku bejne ehadim-mir-rusulihi                             
Ue kalu semi’na ue eta’na gufraneke rab-bena ue ilejkel mesir

La jukel lifull llahu nefsen il-la uus aha
Leha ma kesebet ue alejha mek ktesebet
Rab bena la tu’akhidhna in nesina eu akhta’na
Rab bena ue la tahmil alejna isran kema hameltehu alel ledhine min kablina
Rab bena ue la tuham milna ma la takate lena bihi
Ua’fu an-na, uagfirlena uerham-na
Ente Meulana fen nsurna alel kaumil kafirin 
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Përkthimi
I Dërguari beson në atë (Kuranin) që i është shpallur nga Zoti i Tij, po 
ashtu dhe besimtarët. Të gjithë besojnë në Allahun engjëjt e Tij, librat e 
Tij dhe të dërguarit e Tij duke thënë: Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit 
prej të dërguarve të Tij. Ata thonë: Ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen 
tënde kërkojmë, o Zoti Ynë dhe te Ti do të kthehemi!

Allahu nuk e ngarkon askënd përtej fuqisë që ka: Në dobi të tij është e 
mira që bën, kurse në dëm të tij është e keqja që punon.
Zoti Ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim.
Zoti Ynë, mos na ngarko barrë të rëndë, ashtu siç i ngarkove ata para nesh!
Zoti Ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim!
Na i shlyej gjynahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro!
Ti je Zoti Ynë! Prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë!  

Duaja e Gjumit

Bismike rab bi ueda’tu xhenbi
Ue bike erfeahu
Fe in emsekte nefsi ferham ha
Ue in erselteha fahfadh ha
Bima tahfadhu bihi ibadekes salihin

Me emrin Tënd, bie në gjumë o Zoti im dhe me emrin Tënd 
ngrihem
Nëse ma merr shpirtin, mëshiroje!
Nëse e kthen atë përsëri në trupin tim, mbroje ashtu siç i mbron 
robërit e Tu të mirë!
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Dhikri kur zgjohemi nga gjumi

Elhamdulil-lahil-ledhi ahjana ba’de ma ematena ue ilejhin nushur

Falenderimi i takon Allahut, i Cili na ringjalli, pasi kishim vdekur 
dhe tek Ai do të tubohemi.

Edukata ime e g jumit:
• Unë gjithmonë përpiqem të fle dhe të zgjohem herët.
• Unë gjithmonë i laj dhëmbët, përpara se të fle dhe pasi zgjohem 

nga gjumi.
• Unë gjithmonë marr abdes, përpara se të fle gjumë.
• Unë gjithmonë i bëj duatë, përpara se të fle dhe kur zgjohem nga 

gjumi.
• Unë gjithmonë shtrihem nga krahu i djathtë, kur fle 

gjumë.
• Unë gjithmonë i uroj natën e mirë dhe 

gjumë të ëmbël pjesëtarëve të familjes.
• Unë gjithmonë e shtroj dhe e rregulloj 

vetë krevatin tim.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:
Kush e shpiku vaksinën? 
Për herë të parë vaksina u soll nga Turqia në Angli nga zonja Montague, 
e cila ishte gruaja e ambasadorit anglez ne Turqi, rreth viteve 1716-1718.

Kuiz:

Pyetje: A e B përmbi tra. A–ja bie, B-ja rëzohet. Kush ngel në tra?

Gjëegjëzë:
E merr me vete gjithë shtëpinë
Kudo që shkon, e mban mbi shpinë

Për të qeshur:
Një natë, djali i vogël i Nastradinit po qante. Gruaja e Nastradinit e tundi 
djalin derisa u lodh, pastaj iu drejtua:.
“Nastradin! Tunde një çikë djalin, se është edhe i yti”.
Nastradini: “Ti tund pjesën tënde, kurse gjysmën time 
lëre të qajë”.

Gjej breshkën tek figura

Përgjigja: Shkronja “E”.

Breshka
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!
1- Cila është një prej mirësive, që na ka dhënë Allahu?
2- Përse gjumi është i rëndësishëm?
3- Cilat janë fazat e gjumit?
4- Si zgjidhen nyjet që shejtani ia lidh njeriut?
5- Çfarë duhet të bëjmë, nëse na hapet goja për gjumë?
6- A është gjumi dëshmi për ringjalljen e krijesave?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!
1- …………….. jua kemi bërë për të pushuar.
2- Gjumi ndihmon në …………… normale të fëmijëve.
3- Njeriu duhet të flejë ……. ose ……… orë në ditë.
4- Fli ………... dhe zgjohu…………..
5- Duhet ta …………… dhe rregullojnë vetë krevatin e tyre.
6- Falenderimi i takon Allahut, i Cili na ………………. pasi kishim vdekur 
dhe tek Ai do të ……………………..

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.
□ Juxhini i bën lutjet e gjumit.
□ Florinda fle natën vonë.
□ Dariusi fle gjumë me rrobat që kishte luajtur.
□ Bekimi fle përmbys.
□ Marsida nuk harron të bëjë duanë përkatëse, sapo zgjohet nga gjumi.
□ Luti i lan gjithmonë dhëmbët, përpara se të flejë gjumë.
□ Eduarti fle gjumë me këmbë të palara.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!
1- Duatë para gjumit!
2- Dy ajetet e fundit të sures Bekare!
3- Duanë e zgjimit nga gjumi!
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Mësimi 19

edukata e shëndetit
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Profeti (a.s) ka thënë:

“Njerëzit neglizhojnë në dy mirësi. 
Ato janë:
1- Shëndeti
2- Koha e lirë”

Allahu është Shëruesi:

Profeti Ejub (a.s) kishte shumë fëmijë, pasuri dhe gëzonte shëndet të 
plotë.
Mirëpo një ditë, ai e humbi pasurinë. Më pas humbi të gjithë fëmijët.
Pas kësaj ai u sëmur dhe u dergj në shtrat për rreth 18 vjet.
Profeti Ejub (a.s)  iu lut Allahut që ta shëronte.
Allahu e urdhëroi, që të godiste tokën me këmbë.
Profeti Ejub (a.s) e goditi tokën dhe prej aty buroi ujë.
Profeti Ejub (a.s) piu nga ky ujë, u la dhe u shërua.

Vlera e shëndetit:

Esma kishte ditë që rrinte e sëmurë në shtrat.
Shumë njerëz, të afërm, fqinj e shoqe e kishin vizituar, por një vizitë 
kishte qenë shumë e veçantë për të.
Një ditë i kishte ardhur për vizitë mësueja.

Esma e kishte pyetur mësuesen: “Mësuese, përse 
sëmuremi”?
Mësuesja ishte përgjigjur: “Për ta ditur vlerën e 
shëndetit, për ta falenderuar Allahun, i Cili na ka dhënë 
shëndet dhe për ta lutur Atë, që të na shërojë”.
Esmës i ngelën në mendje këto fjalë të mësueses dhe 

nuk i harroi kurrë ato.
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Njëherë Profeti (a.s) i pyeti shokët e tij: “Kush prej jush agjëron sot”?
Ebu Bekri (r.a) tha: “Unë”.
Profeti (a.s) pyeti: “Kush prej jush ka përcjellë një xhenaze sot”?

Ebu Bekri (r.a) tha: “Unë”.
Profeti (a.s) pyeti: “Kush prej jush ka ushqyer një të 

varfër sot”?
Ebu Bekri (r.a) tha: “Unë”.
Profeti (a.s) pyeti: “Kush prej jush ka vizituar një të 

sëmurë sot”?
Ebu Bekri (r.a) tha përsëri: “Unë”.
Profeti (a.s) tha: “Kush i bën të 
gjitha këto vepra të mira, do të 

hyjë në Xhenet”.

Një ditë, Tahiri nuk shkoi në shkollë, sepse ishte sëmurë.
Disa shokë të klasës i shkuan për vizitë në shtëpi.
Ata e pyetën, se përse ankohej. 
Ai u tha, se kishte pasur temperaturë të lartë.
“Zoti të pastroftë nga gjynahet” -  i tha Mandi.
“Faleminderit” - tha Tahiri.
“Ti duhet të bësh durim” –  i tha Beni.
“Allahu të shëroftë sa më shpejt” - u lut 
Blerimi.
“Amin” - tha Tahiri.
Shokët qëndruan pak kohë tek Tahiri dhe 
pastaj u larguan, duke shpresuar një 
shërim sa më të shpejtë për 
shokun e tyre.
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Amri i pëlqen akulloret. Një ditë teksa, po luante me 
top, pranë tij kaloi shitësi i akulloreve. Amri bleu një 
akullore dhe filloi ta hante atë me duar të palara. Më 
vonë, Amri u sëmur.
A e dini vallë fëmijë, se përse u sëmur Amri?

Laji duart në këto raste!

• Pasi të kesh mbaruar punë në tualet
• Pasi të hedhësh mbeturinat
• Para dhe pas buke
• Para dhe pasi të mjekosh një plagë apo të prerë
• Pasi të teshtish, kollitesh apo shfrysh hundët
• Pasi të kesh luajtur
• Pasi të kesh vizituar një të sëmurë
• Pasi të prekësh një kafshë

Forma më e mirë për të larë duart
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Bëj kujdes me ushqimet!

• Laji frutat dhe perimet përpara konsumimit!
• Laji enët dhe banakun përpara se të gatuash!
• Laji duart, përpara se të hash apo gatuash!
• Ushqimin që do e hash më vonë, fute menjëherë në frigorifer!
• Mos ha asnjëherë ushqim të prishur!

Ushqime dhe pije 
të shëndetshme

Stop konsumimit të tepruar të këtyre 
ushqimeve

Largohu nga të ndaluarat

Mendje e shëndoshë në trup 
të shëndoshë
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Komandanti dhe ushtarët:

Çdonjëri prej nesh është komandant i trupit të tij.
Duart, këmbët, goja, veshët, sytë, zemra, stomaku dhe organet e tjera 
janë ushtarët tanë.

Ashtu si në ushtri, ku ushtarët i binden komandantit, ashtu 
edhe këto organe na binden neve.
Këta ushtarë i binden me përpikmëri çdo urdhri që i japim.
Nëse u japim urdhra të dobishme, atëherë ne do t’ua 
shtojmë atyre jetën.
Ama, nëse u japim urdhra të dëmshme, atëherë ato shumë 
shpejt do të vdesin.
Prandaj ti e ke në dorë të bësh zgjedhjen e duhur.

Aktivitetet fizike të ndihmojnë për:
• Të bërë një gjumë të qetë
• T’u ndjerë më mirë mendërisht
• Të mbajtur trupin në formë
• Të mbrojtur shëndetin
• Të forcuar kockat dhe muskujt
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Disa lloje aktivitetesh fizike:

• Gjimnastika
• Futbolli, volejbolli, basketbolli
• Shëtitje ose ecje e lirë
• Ngarja e biçikletës
• Noti

Gjumi i mjaftueshëm është i rëndësishëm:
• Për rritjen e fëmijëve
• Për të mësuar
• Për ruajtjen e metabolizmit (peshës)
• Për mbrojtjen e zemrës
• Për parandalimin e sëmundjeve
• Për ta adhuruar më mirë Allahun

Këshilla për gjumë të mjaftueshëm:

• Fli dhe zgjohu me orar
• Mos fli vonë
• Krevati të jetë sa më i rehatshëm
• Mos shih televizor dhe mos luaj me celular, kur je në krevat
• Dhoma e gjumit të jetë e qetë    
• Mos ha shumë, përpara se të flesh gjumë
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Dialog:

Arsimi dhe babai shkojnë tek doktori
Babai: Selamu alejkum
Doktori: Ue alejkum selam
Babai: Djali im ka shumë dhimbje
Doktori: Çfarë dhimbjesh ke?
Arsimi: Më dhemb koka, sytë, qafa dhe shpina
Doktori: Hëm.. (mendohet pak). Sa orë rri para kompjuterit?
Arsimi: 3-4 orë në ditë
Doktori: Nuk duhet të rrish më tepër se gjysëm ore në ditë, nëse nuk 
dëshiron të dëmtosh shëndetin. Bëje këtë dhe do të jesh mirë. Për ilaçe 
nuk ke nevojë 
Arsimi: Faleminderit doktor. Do ta marr parasysh këshillën.

Veprime të gabuara:

• Amari pi 1 shishe coca cola çdo ditë
• Abdurrahmani fle natën vonë
• Shpresa ha çdo ditë nga 2 sufllaqe
• Beni pi duhan
• Tani pi alkol
• Ismaili nuk bën asnjë lloj aktiviteti sportiv
• Remzija nuk i lan asnjëherë duart para apo pas buke
• Samiu ha ushqimin e para 1 jave
• Erda pi uje të ftohtë direkt pas lojës.
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Edukata ime e shëndetit:

• Unë ha dhe pi shëndetshëm.
• Unë rrallëherë ha në “Fast Food”.
• Unë kurrë nuk e teproj me pijet e gazuara.
• Unë gjithmonë i laj duart.
• Unë fle gjumë mjaftueshëm.
• Unë merrem me aktivitete sportive.
• Unë i lutem Allahut, të më shërojë kur sëmurem.
• Unë i vizitoj shokët kur sëmuren.
• Une shkoj tek doktori për t’u vizituar kur sëmurem.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush i shpiku ilaçet bimore? 

Bimët mjekësore janë përdorur që në lindjen e civilizimit. Ka të dhëna, se 
janë përdorur nga Egjipti, Mesopotamia, Kina dhe India para se të shpikej 
shkrimi. Libri i parë mjekësor është shkruar nga Grekët në shekullin e III-të.

Kuiz:

Kush peshon më shumë: një kilogram pambuk, apo një kilogram hekur?

Gjëegjëzë:

Si sahati tik e tak
Punon ditë e punon natë
Por po ndali sadopak
Nuk kurdiset prap

(zemra)

Përgjigja: Peshojnë njëlloj

Gjej 15 objektet
e fshehura
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Për të qeshur:

Njëherë hajdutët i vodhën Nastradinit radion
Nastradini i thotë hajdutëve: “A do të ma sillni radion, apo 
do t’ju bëj atë që bëri babai im, kur i vodhën kalin”?!
Hajdutët nga frika ia sollën Nastradinit radion dhe pastaj e pyetën: “Na 
thuaj çfarë bëri babai yt, kur ia vodhën kalin”?
Nastradini: “Po, ja bleu një kalë tjetër”.

Në tabelën e mëposhtme vendos numrat nga 1 deri në 9 me qëllim që 
shuma vertikal dhe horizontal të dalë 15. Kujdes, numrat duhet të shënohen 
vetëm një herë.
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Cilat janë mirësitë, në të cilat njeriu neglizhon?
2- Përse sëmuren njerëzit?
3- Cilat janë punët e mira që kishte bërë Ebu Bekri (r.a)?
4- Kur duhet të lahen duart?
5- Çfarë kujdesi duhet të kemi me ushqimet?
6- Cilat janë ushqimet e shëndetshme?
7- Përse Arsimi kishte dhimbje?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Mendje e …………………. në trup të ……………………
2- Kush i bën të gjitha këto vepra, do të hyjë në ……………….
3- Stop d…………… dhe a………………
4- Laji f…………. dhe p…………. Përpara konsumimit.
5- Mos ha asnjëherë ushqim të …………….
6- Fli dhe zgjohu me …………….



Mësimi 19  edukata e shËndetit

205

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□ Saimiri bën gjumë të mjaftueshëm.

□ Agroni ha shumë bukë, përpara se të flejë gjumë.

□ Bledari merret me stërvitje.

□ Fatmiri sheh televizor, kur është i shtrirë në krevat.

□ Erva rri gjithë ditën në celular.

□ Laura ha çdo ditë pica e sufllaqe.

□ Astriti pi duhan dhe alkol.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Historinë e Ejubit (a.s)!
2- Shembullin e komandanti dhe ushtarëve!
3- Formën më të mirë për të larë duart!
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Mësimi 20

edukata 
gjatë

 festave
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Festoj Fitër Bajramin

Festoj Kurban Bajramin

Dialog:

Amiri: Babi, sa festa kanë muslimanët?
Babai: Dy festa: Festën e Fitër Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit
Amiri: Çfarë do të thotë Fitër Bajram?
Babai: Gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët me urdhrin e Allahut 
agjërojnë 1 muaj të tërë. Menjëherë pas këtij muaji, po me urdhrin e 
Allahut, atyre u lejohet që të hanë, të pinë dhe njëkohësisht të festojnë.
Amiri: Po Kurban Bajram çfarë do të thotë?
Babai: Kjo festë ka lidhje me therjen e kurbanit.
Amiri: Faleminderit shumë babi. Allahu ta shpërbleftë me të mira.

Në festën e Fitër Bajramit:
• Omeri lan komplet trupin (Gusul).
• Omeri parfumoset.
• Omeri vesh rrobat më të bukura.
• Omeri ha diçka të ëmbël, para se të shkojë në xhami.
• Omeri shkon për të falur namazin e Bajramit.
• Omeri dëgjon me vëmendje hutben e Bajramit.
• Omeri bën sa më shumë tekbire gjatë ditës së Bajramit. 
• Omeri i uron besimtarët.
• Omeri viziton të afërmit.
• Omeri merr pjesë në festën, që është përgatitur me rastin e 
Bajramit.
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Në festën e Kurban Bajramit:

• Omeri lan komplet trupin (gusul).
• Omeri parfumoset.
• Omeri vesh rrobat më të bukura.
• Omeri shkon për të falur namazin e Bajramit.
• Omeri dëgjon me vëmendje hutben e Bajramit.
• Omeri ha diçka të ëmbël, pasi kthehet nga falja e 

Bajramit.
• Omeri bën sa më shumë tekbire gjatë  5 ditëve të 

Bajramit. 
• Omeri i uron besimtarët.
• Omeri viziton të afërmit.
• Omeri merr pjesë në festën, që është përgatitur 

me rastin e Bajramit.

Për festat e dy Bajrameve të g jithë muslimanët 
urojnë njëri-tjetrin:

“Sot Bajramin nga zemra ta uroj
Fat e shëndet në jetë të dëshiroj
Drita e Allahut rrugën ta ndriçoftë
Xheneti stacion i fundit për ty qoftë”

“Gëzuar Fitër Bajramin
Allahu sjelltë për ju gëzim, mirësi, begati
Allahu ju dhëntë harmoni në familjen tuaj
dhe në çdo moment të jetës tuaj”
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Tekbiri gjatë dy Bajrameve

Allahu ekber Allahu ekber
La ilahe il lall llah
Uall llahu ekber
Allahu ekber
Ue lil lahil hamd

Allahu është më i madhi (2 herë)
Nuk ka zot tjetër përveç Allahut
Allahu është më i madhi (2 herë)
Lavdi i takon vetëm Allahut

Profeti Ibrahim (a.s) dhe kurbani:

Një natë, Profeti Ibrahim (a.s) pa në ëndërr, se duhet të bënte kurban 
djalin e tij, Ismailin.
Profeti Ibrahim (a.s) e kuptoi, se ky ishte një urdhër nga Allahu.
Profeti Ibrahim (a.s) ia tregoi ëndrrën Ismailit (a.s).
Ismaili (a.s) tha: “O babush, zbatoje urdhrin e Allahut, se unë do të bëj 
durim, inshallah”
Profeti Ibrahim (a.s) e vendosi Ismailin (a.s) në vendin e kurbanit dhe u 
bë gati ta flijonte.
Thika nuk preu, megjithëse ishte e mprehtë.
Nga qielli zbriti engjëlli Xhebrail, i cili kishte me vete një dash të majmë.

Allahu i tha Profetit Ibrahim (a.s), se me veprimin që 
ndërmori, e kishte zbatuar urdhrin e Tij. Pastaj e 
urdhëroi Profetin Ibrahim (a.s), që të bënte kurban 

dashin.
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Kafshët që vlejnë të bëhen kurban

Dashi (delja) të ketë mbushur 1 vjeç

Cjapi (dhia) të ketë mbushur 1 vjeç

Lopa (viçi) të ketë mbushur 2 vjeç

Deveja të ketë mbushur 5 vjeç
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Si  bëhet kurbani?

Para se të bëjmë kurbanin, bëjmë këto veprime:
 
• E mprehim mirë thikën
• Ia lidhim këmbët kurbanit
• E shtrijmë kurbanin me drejtim nga Kibla
• Themi “Bismilah, Allahu ekber” gjatë prejres 

së kurbanit
• Nuk duhet ta mundojmë kafshën gjatë 

prerjes.

Ndarja e kurbanit:

Kurbani ndahet në 3 pjesë:

1) Një pjesë për të varfërit

2) Një pjesë për miqtë e të afërmit

3) Një pjesë për vete.
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Dita e Xhuma:
• Dita e Xhuma është ditë feste për të gjithë 

muslimanët.
• Dita e Xhuma është dita më e mirë e javës.
• Në ditën e Xhuma, është krijuar Ademi (a.s).
• Në ditën e Xhuma, Ademi (a.s) është futur në 

Xhenet.
• Në ditën e Xhuma, Ademi (a.s) është nxjerrë  

nga Xheneti.
• Në ditën e Xhuma, engjëjt qëndrojnë pranë dyerve të xhamisë.
• Në ditën e Xhuma falen mëkatet e vogla të javës që ka kaluar.
• Në ditën e Xhuma ka një kohë të veçantë, kur pranohet lutja.

Në ditën e Xhuma:
• Ajani lan të gjithë trupin (Gusul).
• Ajani vesh rrobat më të bukura.
• Ajani parfumoset.
• Ajani bën salavate për profetin Muhamed (a.s).
• Ajani shkon herët në xhami për të falur Xhumanë.
• Ajani lexon suren “Kehf”.
• Ajani dëgjon me vëmendje hutben e Xhumasë.
• Ajani fal namazin e Xhumasë me xhemat.

• Ajani i lutet Allahut.
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Dialog:

Ela: “Mami unë sot kam ditëlindjen. Sot unë mbush 10 vjeç”.
Mami: “Gëzuar ditëlindjen zemër. Ne duhet të falenderojmë Allahun, që 
ti ke ardhur në jetë dhe je në mesin tonë prej 10 vitesh”.
Babi: “Lus Allahun e Madhëruar, që të të dhurojë shumë vite jetë, plot 
me vepra të mira”. 
Ela: “Amin. A mund t’i ftoj shoqet sot në shtëpi, për të 
festuar ditëlindjen”.
Mami: “Natyrisht zemër. Unë do të përgatis një kek”.
Babi: “Kurse unë do të dal në treg, për të blerë karamele 
dhe një dhuratë për ty Ela”.
Ela: “Ju falenderoj shumë për këtë lumturi që po më 
dhuroni”.

Dialog:

Mësuesi: Nxënës të dashur, me datë 28 - 29 
Nëntor kemi pushim.
Zejnepja: Përse kemi pushim në këto dy ditë?
Mësuesi: Sepse janë festa kombëtare.
Omeri: Çfarë ka ndodhur më datë 28 nëntor?
Mësuesi: Më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ka ngritur flamurin në Vlorë, 
duke shpallur pavarësinë e Shqipërisë.
Shukriu: Po më datë 29 nëntor çfarë ka ndodhur?
Mësuesi: Më 29 nëntor 1944, Shqipëria është çliruar nga pushtuesit 
gjermanë.
Rukija: Mësues, çfarë duhet të bëjmë ne në këto dy ditë?
Mësuesi: Ne duhet të falenderojmë Allahun, që jemi të lirë.
Nxënësit: Elhamdulilah.
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Dialog:

Mësuesja: Ermal, A e di se çfarë feste kemi më 7 mars?
Ermali: Më 7 mars është festa e mësuesit.
Mësuesja: Sonila, po më datën 8 mars, çfarë feste është?
Sonila: Festa e nënës dhe gruas.
Armandi: Mësuese kam një pyetje:
Mësuesja: Urdhëro!
Armandi: A lejohet që të festojmë këto dy festa, ndërkohë që Profeti 
(a.s) nuk na ka këshilluar që t’i festojmë?
Mësuesja: Është e vërtetë, se Profeti (a.s) nuk ka folur në lidhje me 
këto festa, por as nuk na ka ndaluar, prandaj ne i festojmë.
Edlira: Mësuese, po si ta bëjmë dallimin midis festave që janë të ndaluara 
për t’i festuar dhe atyre që janë të lejuara?
Mësuesja: Shumë e thjeshtë. Nëse festat që festojmë bien në 
kundërshtim me parimet e fesë islame, ato janë të ndaluara dhe nëse 
nuk bien ndesh, ato lejohen.
Selma: Mësuese! Po ne a nuk duhet ta respektojmë mësuesen dhe nënën 
për çdo ditë të vitit?
Mësuesja: Kjo është shumë e drejtë. Me të vërtetë ne i respektojmë 
mësuesit dhe nënat tona gjatë këtyre dy ditëve, por ne duhet t’i 
respektojmë ata përgjatë gjithë vitit.
Pas orës së mësimit, nxënësit vendosën që t`i blinin një dhuratë mësueses 
së tyre për 7 mars, kurse më 8 mars secili prej tyre do t’i bënte një 
dhuratë nënës së tij.
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Këto nuk janë festat tona! 

• Festa e “Hallouinit”
• Festa e “Birrës”
• Festa e “Krishtlindjeve”
• Festa e “Pashkëve”
• Festa e “Ditës së verës”
• Festa e “Shëngjergjit”

Edukata ime g jatë festave islame:
• Unë festoj me gëzim dhe hare.
• Unë argëtohem gjatë festave.
• Unë festoj duke e madhëruar Allahun.
• Unë i uroj të tjerët në raste festash.
• Unë i vizitoj të afërmit në raste festash.
• Unë vishem bukur për çdo festë.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kur e prodhuan muslimanët letrën? 

1100 vite më parë muslimanët prodhuan 
letrën në Bagdad. Kopja më e hershme 
e Kuranit në letër u bë në shekullin e 
X-të në Egjipt.

Kuiz:

Mami dëshiron ta ndajë tortën në katër pjesë të barabarta. Sa prerje 
me thikë duhet të bëjë ajo?

Gjëegjëzë:
Rrrumbullak
Strumbullak
Shtatë vrima
Ka rreth e qark

Për të qeshur:

Gruaja: Mjerë për mua, ia kam larë rrobat djalit dhe i 
janë zvogëluar
Nastradini: Po mirë moj grua, laje djalin që të zvogëlohet 
edhe ai.

(koka)

Përgjigja: Vetëm 2 prerje.
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Gjej fjalët e mëposhtme!

Shëndet, Bajram, Kurban, Gjuha, Gjumi, Ushqim, Bismilah

Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Sa festa kanë muslimanët!
2- Çfarë bën Omeri në festën e dy Bajrameve?
3- Si e urojnë besimtarët njëri-tjetrin gjatë festës së dy Bajrameve?
4- Në sa pjesë duhet të ndahet kurbani?
5- Çfarë ndodh në ditën e Xhuma?
6- Çfarë ka ndodhur më 28 nëntor 1912?

M L B I S M I L A H

SH Ë N D E T U O J H

Y B I O D J SH GJ F Y

GJ A O SH A B Q U SH E

Q J GJ U H A I M C N

U R P D Y DH M I D M

TH A K ZH K GJ U D R I

Z M V K U R B A N F
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Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Festoj ………. Bajramin dhe ………….. Bajramin.
2- Delja apo dashi që duhet të bëhet kurban, duhet të jetë …... vjeç.
3- Dita e …………..  është ditë feste për të gjithë muslimanët.
4- Në ditën e Xhuma, është krijuar Profeti …………….. (a.s).
5- Në ditën e Xhuma, Ajani fal namazin e Xhumasë me …………...
6- Lus Allahun e Madhëruar të të dhurojë shumë ………. jetë, të mbushura 
me punë të mira.

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Astriti feston “Hallouinin”

□  Jurgeni feston festën e birrës

□  Ermira vesh rroba të bukura për Bajram

□  Selimi bën tekbire në xhami për Bajram

□  Genti bën kurban një pulë me rastin e Kurban Bajramit

□  Qemali viziton të afërmit për Bajram

□  Sejdini i uron njerëzit për festën e Bajramit

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Tekbirin që bëhet gjatë dy Bajramave!
2- Tregimin e Ibrahimit (a.s) me djalin e tij Ismailin (a.s)!
3- Moshën e kafshëve që bëhen kurban!
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Mësimi 21

edukata e veshmbathjes
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Edukata e veshmbathjes

• Veshja është mirësi nga Allahu i Madhëruar
• Veshja na mbulon trupin
• Veshja na zbukuron
• Veshja na mbron nga i ftohti

• Veshja na mbron nga dielli përvëlues

• Veshja e hixhabit është urdhër nga Allahu për femrat
• Veshja e hixhabit është krenari
• Veshja e hixhabit është dëlirësi
• Veshja e hixhabit të jep hijeshi

Rrobat e bukura:

Njëherë Profeti Muhamed (a.s) u tha shokëve të tij:
“Nuk do të hyjë në Xhenet ai njeri, i cili ka qoftë edhe një grimcë 
mendjemadhësie në zemër”.
Një burrë tha: “Njeriu e pëlqen, që të veshë rroba dhe sandale të bukura”.
Profeti (a.s) tha: “Allahu është i Bukur dhe e do të bukurën. 
Mendjemadhësia është refuzimi i të vërtetës dhe sjellja me 
arrogancë ndaj njerëzve”.
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Ajla është një vajzë shembullore

Kur Ajla shkon në shkollë, vesh rrobat e shkollës.
Kur hyn në shtëpi, Ajla i heq rrobat e shkollës dhe 
vesh rroba të tjera.
Kur Ajla dëshiron të luajë, vesh rrobat që janë të 
përshtatshme për lojë
Kur Ajla dëshiron të shkojë për vizitë, vesh rroba 
të tjera
Kur Ajla bie për të fjetur, vesh pizhamet.
Kur Ajla shkon në plazh, vesh rrobat Islame të plazhit.

Kujdesi i mamit:

• Mami është shumë e kujdesshme për rrobat.
• Mami na ka edukuar, që rrobat t’i vendosim në dollap.
• Mami i lan rrobat tona, sa herë që ato bëhen pis.
• Mami mundohet të heqë njollat nga rrobat.
• Mami i hekuros rrrobat, pasi ato janë tharë.
• Mami nuk harron asnjëherë, që t`iu hedhë aromatizues rrobave. 
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• Profeti Muhamed (a.s) i vishte rrobat, duke filluar 
nga e djathta.

• Profeti Muhamed (a.s) i vishte sandalet, duke 
filluar nga e djathta.

• Profeti Muhamed (a.s) i krihte flokët, duke filluar 
nga ana e djathtë.
• Profeti Muhamed (a.s) hynte në xhami me këmbën e djathtë.
• Profeti (a.s) merrte abdes, duke filluar me dorën e djathtë.
• Profeti Muhamed (a.s) i përshëndeste njerëzit me dorën e djathtë.
• Profeti Muhamed (a.s) hante dhe pinte me dorën e djathtë.
• Profeti Muhamed (a.s) jepte dhe merrte me dorën e djathtë.

Duaja kur veshim rrobën:

Elhamdulil-lahil-ledhi kesani hadha
Uerezakanihi min gajri haulin min ni ue la ku’uetin

Përkthimi:

Falenderimi i takon Allahut, i Cili ma mundësoi të vesh këtë 
rrobë dhe më furnizoi me të, pa lëvizje dhe pa fuqi nga ana ime

Duaja kur zhveshim rrobën:

Bismilah

Përkthimi

Me emrin e Allahut
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Dialog:

Albani: “Babi kam nevojë për një palë pantallona të reja”
Babai: “Po zemër, hajde të shkojmë në dyqan që t’i 
blejmë”.
Albani dhe babai shkuan në dyqan dhe blenë një palë 
pantallona shumë të bukura.
Kur Albani i veshi pantallonat, babai i tha një lutje në arabisht
Albani: “Babi, çfarë do të thotë kjo lutje?
Babai: “Të urova, që të veshësh gjithmonë rroba të reja dhe të jetosh 
me nder”.
Albani tha: “Kjo është lutja që ti bëre për mua, kur vesha rrobat e reja, 
po unë çfarë lutje duhet të bëj për veten time”?

Duaja kur vesh një rrobë të re

Allahum me lekel hamdu
Ente keseutenihi
Es’eluke min khajrihi ue khajri ma sunia lehu
Ue uedhu bike min sher rihi ue sher-ri ma sunia 
lehu

Përkthimi:

O Allah, Ty të takon lavdia
Ti ma bëre rrisk këtë veshje
Të kërkoj të ma bësh të dobishme dhe të më mundësosh ta 
përdor për të mirën që është prodhuar.
Kërkoj që të më mbrosh nga e keqja e saj dhe përdorimi i keq 
i saj
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Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

• Nuk duhet të veshin rroba për t’u krekosur, apo për 
mendjemadhësi.
• Nuk duhet të veshin rroba, që nuk i mbulojnë pjesët e turpshme të 
trupit.
• Nuk duhet të veshin rroba të tejdukshme dhe të ngushta.
• Nuk duhet të veshin rroba të grisura për modë.
• Djemtë nuk duhet të veshin rroba të mëndafshta.
• Djemtë nuk duhet të mbajnë stoli prej floriri.
• Djemtë nuk duhet të vendosin vath në vesh apo “piercing”.

Rrobat dhe stolitë e banorëve të Xhenetit:
• Stoli prej ari, argjendi dhe margaritarë
• Byzylykë prej ari, argjendi dhe margaritarë
• Rroba nga mëndafshi i butë dhe i trashë
• Rroba që kurrë nuk vjetërohen
• Rroba që kurrë nuk grisen e copëtohen
• Rroba me ngjyrë të gjelbër
• Në kokë do të vendosin kurorë, si kurora e një mbreti.

Edukata ime e veshmbathjes

• Unë vesh rroba të bukura, të pastra dhe të hekurosura.
• Unë vesh hixhabin, kur dal nga shtëpia.
• Unë i vendos rrobat në vendin e duhur.
• Unë fle me pizhame.
• Unë i vesh rrobat, duke filluar nga e djathta.
• Unë gjithmonë bëj duanë, kur vesh dhe zhvesh rrobat.
• Unë dëshiroj të vesh rroba dhe stoli të Xhenetit.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:
Kush e shpiku qeramikën? 

Arabët shpikën teknikën e enëve të qeramikës në shekullin e VIII-të. Në 
ditët e sotme ato vlerësohen akoma si art.

Kuiz:

Cila është ajo gjë, që nuk e kap dot kurrë?

Gjëegjëzë:

Mbret nuk është
Por mban kurorë
Orë s’ka
Por njeh çdo orë

Për të qeshur:

Një njeri donte ta vinte Nastradinin në lojë:
Njeriu: A fluturon deveja?
Nastradini: “Po, por duhet një budalla që ta besojë”.

Gjej bletën e vogël

(gjeli)

Përgjigja: Hijen tënde
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Çfarë rrobash vesh Ajla?
2- Çfarë bën mami me rrobat tona?
3- Çfarë bënte Profeti (a.s) me dorën e djathtë?
4- Çfarë  lutje themi, kur veshim një rrobë?
5- Cilat janë rrobat, që muslimani nuk duhet t`i veshë?
6- Trego për rrobat dhe stolitë e Xhenetit!

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Veshja është ………………. nga Allahu i Madhëruar.
2- Kur Ajla shkon në shkollë, vesh rrobat e …………….
3- Mamaja i ………………. rrobat, pasi ato janë tharë.
4- Djemtë nuk duhet të vendosin ………… në vesh apo …………………….
5- Në Xhenet ka rroba që kurrë nuk v……………………
6- Në Xhenet ka rroba që kurrë nuk ……………. e as copëtohen.
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Abdurrahmani mban unazë floriri në gisht.

□  Shpresa vesh rroba, që nuk ia mbulojnë pjesët e turpshme të trupit.

□  Beni vishet me rroba të bukura, kur shkon në xhami.

□  Sinani ka veshur pantallona të grisura tek gjunjët.

□  Rukija ka veshur hixhab.

□  Albani fle gjumë me rrobat që ka luajtur jashtë.

□  Ismaili vesh rroba të palara.

□  Shazija hekuros rrobat e saj, para se të dalë nga shtëpia.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Lutjen kur vesh një rrobë!
2- Lutjen kur vesh një rrobë të re!
3- Rrobat dhe stolitë që nuk duhet të vishen!
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Edukata brenda dhe jashtë shtëpisë

Strehimi është një prej mirësive të shumta, që Allahu i Madhëruar na ka 
dhënë, prandaj ne duhet ta falenderojmë Allahun 
për këtë mirësi, duke thënë: “Falenderimi i 
takon Allahut, i Cili na ka dhënë për të ngrënë, 
për të pirë, na ka mbrojtur nga të këqijat dhe 
na ka dhënë vend për t’u strehuar, ndërkohë 
që sa e sa njerëz nuk janë të mbrojtur dhe nuk 
kanë një vend ku të qëndrojnë”.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

• Duhet të vënë rregull në lodrat e tyre.
• Duhet të ndihmojnë në punët e shtëpisë.
• Duhet të lajnë gjithmonë duart, sa herë i bëjnë pis.
• Nuk duhet të hyjnë me këpucë apo sandale në shtëpi.
• Nuk duhet të prekin gjërat e të tjerëve.

• Duhet të vendosin rrobat dhe gjithçka tjetër në vendin e duhur.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan g jithashtu se:

• Duhet të sillen mirë në rrugë.
• Duhet t`i përshëndesin njerëzit me selam.
• Duhet të ndihmojnë të moshuarit dhe nevojtarët.
• Duhet të mbajnë pastër ambientin jashtë shtëpisë.
• Duhet të respektojnë të gjithë njerëzit.
• Duhet të kthehen në shtëpi në orarin që u kanë caktuar prindërit.
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Dialog:

Babai: Egi ku po shkon?
Egi: Në shkollë.
Babai: A nuk do të ishte më mirë, që para se të dalësh, të na tregosh 
edhe neve se ku po shkon.
Egi: Më fal babi.
Babai: Gjithashtu, përpara se të 
dalësh nga shtëpia, gjithmonë duhet 
të na përshëndetësh. 
Egi: Po tjetër?
Babai: Duhet të dalësh, duke thënë 
lutjen përkatëse.
Egi: Babi, Unë nuk e di këtë lutje.

Duaja kur del nga shtëpia

Bismilah
Teuekeltu alall-llahi
La Haule ue la kuv-vete 
Il-la bil-lahi

Përkthimi

Me emrin e Allahut
I jam mbështeturAllahut
Nuk ka përpjekje dhe forcë
përveçse nga Allahu.
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Dialog:

Shejtani 1: Kush është ai djali atje?
Shejtani 2: Ai është Ajni, i cili po shkon në shtëpi.
Shejtani 1: Hajde të ikim edhe ne tek shtëpia e tij, që 
të flemë dhe të hamë darkë bashkë me të.
Përpara se Ajni të futet në shtëpi, e kujton Allahun me lutje.
Shejtani 1: Mos..ai e përmendi Allahun, prandaj ne nuk mund të hyjmë 
tek shtëpia e tij.
Shejtani 2: Nuk ka gjë, se kur të fillojë të hajë darkë, ai ka për të harruar, 
që ta përmendë Allahun dhe ne do të kemi se çfarë të hamë.
Mirëpo Ajni nuk harroi, që ta përmendë Allahun, përpara se të hante.
Shejtani 1: Mos..Hajde të ikim, se ne nuk mund të hyjmë dhe as të hamë 
darkë tek shtëpia e Ajnit.
Shejtani 2: Mos u mërzit, hajde të kërkojmë për ndonjë fëmijë tjetër 
i cili harron ta përmendë Allahun, para se të hyjë në shtëpi, apo para se 
të hajë darkë.

Duaja kur hyn në shtëpi

Bismilahi Uelexhna
Ue bismilahi kharexhna
Ue Ala Rabbina Teuekelna

Me emrin e Allahut hyjmë
Me emrin e Allahut dalim
Dhe Allahut i jemi mbështetur.
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Në 3 raste, fëmijët duhet të kërkojnë leje, për të hyrë në dhomën e 
prindërve:

• Para faljes së namazit të Sabahut
• Në kohën e drekës
• Pas faljes së namazit të jacisë (darkës)

Semira dhe Jusra po shkonin tek shtëpia e Fatimes. Kur shkuan atje, 
Semira i ra derës me shumë forcë.
Jusra: “Semira mos trokit me forcë, sepse kështu mund t’i shqetësosh 
njerëzit që janë brenda”.
Semira: “Ke shumë të drejtë, madje edhe komshinjtë mund të 
shqetësohen.”
Dera nuk u hap.

Jusra: “Trokit edhe njëherë”.
Semira trokiti për herë të dytë, por dera përsëri 
nuk u hap. Ajo trokiti edhe për herën e tretë dhe 
përsëri dera nuk u hap.
Semira: “Hajde të ikim Jusra, sepse ne trokitëm 
tre herë dhe dera nuk u hap prandaj ne duhet të 
largohemi tani.
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Huejda shkoi tek shtëpia e Aishes.
Ajo trokiti në derë, por dera nuk u hap.
Kur trokiti për herën e dytë, derën e hapi shoqja e saj.
Ajo e përshëndeti atë me fjalët “Selamu alejkum”.
Huejda hyri me këmbën e djathtë, hoqi këpucët dhe i vendosi në raft.
Kur hyri në dhomën e pritjes, ajo i përshëndeti me selam dhe i takoi 
prindërit dhe motrën e Aishes.

Pastaj Huejda u ul në vendin që i thanë të 
ulej. Ajo qëndroi disa minuta tek shtëpia 
e shoqes së saj dhe pastaj u largua.
Përpara se të largohej, ajo nuk harroi t’i 
falenderonte Aishen dhe prindërit e saj, 
që e pritën atë në shtëpi.

Edukata ime brenda dhe 
jashtë shtëpisë:

• Unë bëj duanë përkatëse, sa herë hyj dhe dal nga shtëpia.
• Unë i marr leje prindërve, kur dua të dal përjashta.
• Unë i përshëndes njerëzit e familjes, kur hyj në shtëpi.
• Unë i përshëndes me selam komshinjtë e pallatit.
• Unë zbatoj me përpikmëri rregulloren e shtëpisë.
• Unë trokas në dhomën e prindërve, përpara se të hyj.
• Unë i ndihmoj të tjerët në punët e shtëpisë.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush e shpiku gjeografinë? 

Ai ishte një ndër gjeografët përshkrues shkencor persian i quajtur  
Al-Khauarizmi. Ai shkruajti librin e famshëm “Forma e Tokës’’, nga i cili u 
frymëzua një gjeneratë e tërë shkrimtarësh dhe kërkuesish muslimanë 
në Spanjë (apo Andaluzi), për të bërë më shumë zbulime gjeografike.

Kuiz:

Sa vezë mund të fusësh në një kuti bosh?

Gjëegjëzë:

Kur i lidh ikin
Kur i zgjidh rrinë

Për të qeshur:
Njëherë njerëzit e pyetën Nastradinin: “Ku është mesi i botës dhe sa 
yje ka qielli”?
Nastradini mori gomarin e lidhi tek një shkop dhe tha: 
“Mesi i botës është tek ky shkop, prandaj po të doni, 
filloni dhe mateni, ndërsa për të ditur se sa yje ka bota, 
numëroni sa qime ka gomari im”.

Ngjyros figurën

(këpucët)

Përgjigja: Vetëm një, sepse pastaj kutia nuk quhet më bosh.
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- A duhet të ndihmojnë fëmijët në punët e shtëpisë?
2- Në çfarë ore duhet të kthehen fëmijët në shtëpi?
3- Me cilën këmbë duhet të dalësh nga shtëpia?
4- A duhet të trokasësh në derë me forcë dhe përse?
5- Cilat janë rastet, kur fëmijët duhet të marrin leje për të hyrë në 
dhomën e prindërve?
6- Përse shejtanët nuk hëngrën dhe nuk qëndruan në shtëpinë e Ajnit?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- ………………… është mirësi nga Allahu i Madhëruar.
2- Fëmijët nuk duhet të hynë me …………… apo …………… në shtëpi.
3- Fëmijët nuk duhet të prekin …………... e të tjerëve.
4- Fëmijët duhet të sillen ………………. në rrugë.
5- Fëmijët duhet të ndihmojnë të …………………..dhe ……………………….
6- Huejda hyri me këmbën e ……………….. , hoqi ……………. dhe i vendosi 
në raft.
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën  
ose x për çdo rast.

□   Jurgeni zhgarravit muret e shtëpisë.
□   Esma po pastron shtëpinë.
□   Ajni nuk e zbaton rregulloren e shtëpisë.
□   Jonida nuk ulet në tavolinë për të ngrënë bashkë me të tjerët.
□   Enesi troket në derë, para se të hyjë në dhomën e prindërve.
□   Ajna ndihmon mamin e saj në punët e shtëpisë.
□   Sajmiri nuk e bën duanë e hyrjes në shtëpi.

Ushtrimi 4: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën  
ose x për çdo rast.

□   Suadi asjnëherë nuk harron të bëjë duanë, kur del nga shtëpia.
□   Amari tallet me njerëzit, që ecin në rrugë.
□   Fëmijët luajnë me top, duke i shqetësuar kalimtarët.
□   Zejdi pështyn në rrugë.
□   Suzana pastron rrugicën e lagjes bashkë me vajzat e tjera.
□   Rijadi hedh letra në rrugë.
□   Kenza i përshëndet me selam banorët e pallatit.

Ushtrimi 5: Mëso përmendësh!

1- Lutjen e falenderimit për vendstrehimin!
2- Lutjen kur del nga shtëpia!
3- Lutjen kur hyn në shtëpi!
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Allahu thotë në Kuran:

“Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër.
Pajtojini vëllezërit midis tyre.
Kijeni frikë Allahun, që Ai t’ju mëshirojë”.

Dialog:

Babai: Ahmed! Përse je mërzitur?
Ahmedi: Jam grindur në shkollë me Mustafain.
Babai: Për çfarë je grindur?
Ahmedi: Për shkak se ai më ofendoi. Nga inati nuk kam për t’i folur për 
tërë jetën.

Babai: Jo kështu biri im, sepse po gabon rëndë.
Ahmedi: Përse?
Babai: Feja na ka urdhëruar, që ta falim shokun dhe mos 
t’i mbajmë inat më tepër se tre ditë.
Ahmedi: Faleminderit shumë babi. Qysh tani do të shkoj 
tek Mustafai, do ta përshëndes me selam dhe do t’i them 
se e kam falur.
Babai: Të lumtë bir!

Zgjidhe shokun më të mirë se vetja
Shoku i mirë njihet në ditë të vështira

Një dorë lan dorën tjetër, kurse të dyja 
duart lajnë fytyrën
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Mësuesja e matematikës iu kishte kërkuar nxënësve, që të blinin librin 
e zgjidhjeve të problemave.
Landi dhe Berti shkuan në librari për të blerë librin.
Landi nxori lekët nga xhepi dhe e bleu librin.
Berti i futi duart në xhep dhe vuri re, se i kishte 
harruar lekët.
Berti i kërkoi Landit, që t’i jepte disa lekë borxh.
Landi ia dha lekët dhe Berti e bleu librin.
Kur u kthyen në shtëpi, Berti ia ktheu borxhin Landit dhe e falenderoi 
për ndihmën që ai i dha.

Mësuesja e edukatës islame iu kishte thënë nxënësve, 
që të mësonin librin e edukatës islame.
Suada nuk e kishte librin e edukatës islame.
Ajo shkoi tek Shazija dhe i kërkoi asaj, që t’ia jepte 
librin vetëm për disa ditë.
Shazija ia dha librin me kënaqësi.
Kaloi një ditë, dy, tre, madje një muaj dhe Suada nuk 
ia ktheu librin shoqes.
Suada mendonte me vete, se meqë ajo nuk kishte vetë 
libër, nuk kishte përse t’ia kthente librin Shazijes.
Çfarë mendoni, si ka vepruar Suada?
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Profeti Muhamed (a.s) ka thënë:

Shembulli i shokut të mirë i ngjan shitësit të parfumeve:

• Ai mund të të dhurojë një parfum, 
• Prej tij mund të blesh parfum, ose

• Aroma e parfumit të mbetet në rroba.

Shembulli i shokut të keq i ngjan farkëtarit:

• Rrobat e tua mund të digjen nga 
shkëndijat e zjarrit, ose
• Të mbetet era e pakëndshme në rroba.

Duaja kur teshtin shoku

Shoku im teshtiu dhe tha: “Elhamdulil-lah”
Unë i thashë: “Jerhamukallah - Allahu të mëshiroftë”
Ai ma ktheu: “Jehdikumullahu ue juslihu balekum - Allahu të udhëzoftë 
dhe ta përmirësoftë gjendjen”.
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Arbi dhe Rejani dolën nga shtëpia.
Duke ecur në rrugë, ata panë një djalë.
Arbi e përshëndeti: “Selamu alejkum”!
Djali ia ktheu: “Ue alejkum selam”.
“A e njeh”,  - e pyeti Rejani Arbin?
“Po”, - tha Arbi.
Duka vazhduar rrugën, ata panë një djalë tjetër, të cilin Arbi nuk e njihte.
Arbi e përshëndeti me selam edhe këtë djalë dhe ai ia ktheu selamin.
Rejani pyeti i habitur: “Përse e përshëndete me selam, kur nuk e njeh”?
Arbi u përgjigj: “Profeti Muhamed (a.s) na ka mësuar, që t`i përshëndesim 
me selam njerëzit që njohim dhe ata që nuk i njohim”.
Rejani tha: “Ahh, vetëm tani e kuptova, se përse ti i përshëndet njerëzit 
me selam”.

Aishja bëri këto g jëra në festën e Kurban Bajramit:

• U përshëndet me shoqet e saj në sheshin e faljes.
• U dërgoi mesazhe urimi të gjitha shoqeve nëpërmjet telefonit.
• U shkoi për vizitë disa shoqeve në shtëpi.
• Ua shpërndau shoqeve një pjesë të kurbanit të saj.

Selamu 
alejkum

Ue 
alejkum 
selam



Mësimi 23  edukata me shokËt dhe vËllezËrit muslimanË

246

Enesi erdhi në shtëpi duke qarë.
Ai i tha babait: “Unë nuk kam për të shkuar më në shkollë”.
Babai: “Përse”?
Enesi: “Po ja, sa herë që shkoj në shkollë, shokët më tallin dhe më 
ofendojnë”.
Babai: “Nesër do të shkojmë në shkollë bashkë dhe do ta 
takojmë mësuesen kujdestare”.
Të nesërmen në mëngjes, babai u takua me mësuesen 
kujdestare dhe i tregoi se si ishte puna..
Mësuesja hyri në klasë bashkë me Enesin dhe babain 
e tij, pastaj u tha nxënësve: “Nxënës të dashur! Ju nuk 
duhet ta tallni dhe as ta përqeshni më Enesin, sepse 
Profeti Muhamed (a.s) e ka ndaluar talljen”.
Qysh nga ajo ditë, nxënësit nuk e tallën dhe nuk e 
përqeshën më Enesin.

Kurrë mos i bëj këto veprime me shokët dhe shoqet:
• Mos i shaj!
• Mos i tall!
• Mos u bërtit!
• Mos fol keq prapa krahëve të tyre!
• Mos u grind me ta!
• Mos e prish miqësinë me ta!

Edukata ime me shokët dhe vëllezërit muslimanë:
• Unë i respektoj shokët dhe vëllezërit e mi.
• Unë gjithmonë i ndihmoj shokët dhe vëllezërit e mi.
• Unë nuk i shaj dhe as i ofendoj shokët dhe vëllezërit e mi.
• Unë nuk grindem asnjëherë me shokët dhe vëllezërit e mi.
• Unë i përshëndes me selam shokët dhe vëllezërit e mi.
• Unë i përgjigjem ftesës së shokëve dhe vëllezërve të mi.
• Unë i këshilloj shokët dhe vëllezërit e mi kur gabojnë.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush i shpiku tendat? 

Osmanët ishin të parët, që i shpikën tendat. Gjatë shekullit të XIV-të 

mbreti Luis i Francës ishte admiruesi më i madh i tendave. Më vonë, në 
shekullin e XVII-të, tendat ishin përhapur kudo në Europë.

Kuiz:

Jeni në një dhomë me tre dyer dhe doni të dilni. Nëse hapni derën e parë, 
do të gjeni gjarprinj helmues. Nëse hapni derën e dytë, do të gjeni një 
luan, që ka 2 muaj pa ngrënë. Nëse hapni derën e tretë, do të gjeni një 
krokodil. Cilën derë do të zgjidhnit për të dalë?

Përgjigja: Derën e dytë, sepse luani që nuk ka ngrënë ushqim prej dy muajsh, ka 
ngordhur.

Gjëegjëzë:
Zuzuzu, zuzuzu
Shkon atje e vjen këtu
Punon ditë e punon natë
Na jep dyllë  e na jep mjaltë (bleta)
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Për të qeshur:
Djali: Nastradin hoxhë, a di turqisht?
Nastradini: Po shumë mirë
Djali: Si i thonë turqit bukës?
Nastradini: Ekmek
Djali: Po bukës së ngrohtë?
Nastradini: Soxhak ekmek
Djali: Po bukës së ftohtë.
Nastradini nuk e dinte përgjigjen, megjithatë për të mos u zënë ngushtë, 
tha: “E ku e linin turqit bukën që të ftohej”.

Gjej ndryshimet

Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Përse ishte mërzitur Ahmedi?
2- Si e ndihmoi Landi Bertin?
3- Çfarë bëri Aliu, kur doli në rrugë?
4- Çfarë bëri Aishja në festën e Kurban Bajramit?
5- Përse Enesi nuk donte të shkonte në shkollë?
6- Si duhet të sillet muslimani me shokët dhe shoqet?
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Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Zgjidhe …………. më të mirë se vetja.
2- Shoku i mirë njihet në ditë të ………………...
3- Profeti (a.s) na ka mësuar, që t’i përshëndesim me selam njerëzit që 
i ………… dhe ……. i njohim.
4- Feja na urdhëron që ta …………... shokun.
5- Qysh nga ajo ditë nxënësit nuk e …………….. dhe nuk e ………………. 
më Enesin.
6- Në të vërtetë besimtarët janë ………………….

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x  për çdo rast.

□   Xhesika i respekton shoqet e saj.

□   Olsi ofendon shokët.

□   Haroldi i ndihmon shokët, kur ata kanë nevojë.

□   Tea i përgojon shoqet e saj prapa krahëve.

□   Stela nuk i përshëndet asnjëherë shoqet me selam.

□   Arditi i godet shokët me grushta.

□   Marsida dhe Marinela mësojnë së bashku.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Ajetin kuranor që flet për vëllazërinë midis besimtarëve!
2- Shembullin e shokut të mirë dhe shokut të keq!
3- Lutjen kur teshtin dikush!
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Edukata me mjedisin dhe gjallesat

Allahu ka krijuar universin.
Allahu ka krijuar gjithçka me përsosmëri.
Allahu nuk i do ata që e teprojnë.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

Janë detyrë dhe përg jeg jësi e çdokujt
• Mbrojtja e mjedisit
• Mbrojtja e tokës
• Mbrojta e ajrit
• Mbrojta e ujit
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Dialog:

Babai: “Muhamed! Hajde të shkojmë në kopësht dhe të mbjellim një 
pemë”.
Muhamedi: “Babi, përse duhet të mbjellim pemë”?
Babai: “Sepse në mbjelljen e pemëve ka shumë të mira”.
Muhamedi: “A mund të më tregosh ndonjërën prej tyre”.
Babai: “Po ja, mbjellja e pemëve ndihmon, që të marrim frymë më lirisht”.
Muhamedi: “Uau, këtë gjë nuk e dija”.
Babai: “Njerëzit hanë nga frutat e pemëve”.
Muhamedi: “Po këtë e kam vënë re, madje edhe zogjtë e insektet 
ushqehen prej tyre”.
Babai: “Të gjitha mobiljet që kemi në shtëpi, dikur 
kanë qenë pemë”.
Muhamedi: Po është shumë e vërtetë, madje 
edhe drutë që ngrohemi gjatë dimrit, dikur kanë 
qenë pemë.
Babai: “Hë, si mendon a do të vish të mbjellim një 
pemë”?
Muhamedi: “Me kënaqësinë më të madhe babi”.

Pastrimi i shkollës:

Sot, të gjithë nxënësit do të pastrojmë shkollën.
Mësuesi kujdestar i ndau nxënësit në disa skuadra dhe caktoi detyrat:
Skuadra e parë do të pastrojë klasat.
Skuadra e dytë do të pastrojë korridoret.
Skuadra e tretë do të pastrojë oborrin e shkollës.
Skuadra e katërt do të lyejë muret me gëlqere.
Skuadra e pestë do të mbjellë lule dhe pemë pranë shkollës.
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Në Kuranin fisnik, disa sure emërtohen me emrat e 
gjallesave. Këto sure janë:

Lopa (Bekare)

Bagëtitë (En’am)

Bleta (Nahl)

Milingona (Neml)

Merimanga (Ankebut)

Elefanti (Fil)
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Në orën e edukatës islame:

Mësuesi: “Selim, mund të na thuash se cilat janë kafshët e buta që 
përmenden në Kuran”?
Selimi: “Lopa, deveja, qeni, gomari, kali, mushka, dhia dhe dhentë”.
Mësuesi: “Enes, po ndonjë kafshë grabitqare, a është përmendur në 
Kuran”?
Enesi: “Po mësues. është përmendur luani dhe ujku”.
Mësuesi: “Po ndonjë kafshë tjetër përveç këtyre”?
Abdullahu: “Janë përmendur elefanti, derri dhe majmuni”.
Mësuesi: “Jasin, po ndonjë kafshë që rritet në det, a 
është përmendur në Kuran”?
Jasini: “Po mësues, është përmendur balena”.
Mësuesi: “Ju lumtë fëmijë”.

Në orën e edukatës islame:

Mësuesja: “Kenza, a mund të na thuash, se cilat shpendë janë përmendur 
në Kuran”?
Kenza: “Po mësuese. Termi “shpend” është përmendur 
në mënyrë të përgjithshme, kurse në veçanti është 
përmendur sorra dhe pupëza”.
Mësuesja: “Esma, cilat janë disa prej insekteve të 
përmendura në Kuran”?
Esma: “Bleta, merimanga, milingona, miza, mushkonja, 
karkalecat dhe flutura”.
Mësuesja: “Sara, po  ndonjë zvarranik, a është përmendur në Kuran”?
Sara: “Po mësuese. Në Kuran është përmendur gjarpri”.
Mësuesja: “Ju lumtë fëmijë”.
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Tregim:

Njëherë, një burrë po ecte në shkretëtirë dhe e mori etja.
Ai filloi të kërkonte për një pus. Kur e gjeti atë, zbriti poshtë në të dhe 
piu ujë.
Pastaj vazhdoi rrugën… derisa pa një qen, që e kishte marrë gjithashtu 
etja.
Burri mendoi me vete: “Këtë qen e ka kapluar etja, ashtu siç më pati 
kapluar edhe më më parë”.
Burri ndjeu keqardhje për qenin. Ai u kthye mbrapa, zbriti në pus, hoqi 
këpucën e tij, e mbushi me ujë dhe i dha qenit për të pirë.
Pasi piu ujë, qeni u ngop dhe nga gëzimi filloi të 
lëvizte bishtin.
Allahu e shpërbleu këtë burrë me Xhenet, për 
shkak të kësaj vepre të mirë që bëri.

Gruaja e pashpirt:

Njëherë  e një kohë. një grua kishte një mace.
Kjo grua ishte shumë e keqe dhe e pashpirt.
Ajo e torturonte dhe e lëndonte macen.
Jo vetëm që nuk i jepte maces për të ngrënë e për të pirë, por e lidhi 
atë, duke mos e lejuar që të ushqehet as jashtë shtëpisë.
Macja e shkretë nuk rezistoi gjatë dhe pas disa ditësh ngordhi.
Për këtë veprim të shëmtuar, Allahu e ndëshkoi këtë grua të pashpirt 
me Xhehenem.
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Edukata ime me mjedisin dhe gjallesat:

• Unë i hedh mbeturinat në kosh.
• Unë i ujis lulet çdo ditë.
• Unë nuk i thyej degët e pemëve.
• Unë mbaj pastër ambientin që më rrethon.
• Unë i kullos dhentë dhe u jap për të pirë.
• Unë i ushqej zogjtë me kokrra gruri.
• Unë i këshilloj fëmijët, që të mbajnë pastër ambientin.

Ripërdor

Riciklo

Redukto
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:
Kush i shpiku hartat? Për herë të parë hartat në letër u hodhën në 
shekullin e VIII-të në Bagdad dhe përdoreshin për t’u orientuar në det, 
gjatë udhëtimeve tregtare me anije.

Kuiz:

Kemi tre mollë, dy nëna dhe dy vajza. Secilës prej tyre ju japim nga një 
mollë. Si është e mundur?
Përgjigja: Shumë  e lehtë, Sepse ato janë tre persona gjithsej; gjyshja, mami dhe vajza.

Gjëegjëzë:

Majën nën thikë
Fillon të hollohet
Shënon vizë e pikë
Por ngadalë shkurtohet (lapsi)



Mësimi 24  edukata me mjedisin dhe gjallesat

259

Për të qeshur:

Nxënësi: Nastradin hoxhë, a e ke mësuar turqishten?
Nastradini: Po
Nxënësi: Si i thonë lopës në turqisht?
Nastradini: Po kaq trashë nuk e kam mësuar turqishten
Nxënësi: Mirë, po gjilpërës si i thonë në turqisht?
Nastradini: Po edhe kaq hollë nuk e kam mësuar.
 
Gjej objektet e qarkuara
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!
1- A i do Allahu ata njerëz, të cilët e teprojnë?
2- Cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e çdonjërit prej nesh?
3- Çfarë të mirash kemi nga mbjellja e pemëve?
4- Cilat ishin skuadrat, që u morën me pastrimin e shkollës?
5- Cilat janë ato sure të Kuranit, që emërtohen me emra gjallesash?
6- Përse burri ndjeu keqardhje për qenin?
7- Përse Allahu e ndëshkoi gruan e pashpirt?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!
1- Allahu ka krijuar u………………...
2- Mbrojtja e m…………, t………….., a………….. dhe u………. janë përgjegjësi.
3- Njerëzit hanë nga frutat e ……………
4- Kafshët grabitqare që janë përmendur në Kuran janë, l……….. dhe u 
..…………..
5- Këtë qen e ka kapluar ………., ashtu siç më pati kapluar edhe mua më 
parë.
6- Ajo e ……………………dhe e ……………………. macen.
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□   Arsi i jep ujë për të pirë maces dhe qenit.

□   Selma i ujit çdo ditë lulet.

□   Hasani shkel me këmbë folenë e milingonave.

□   Shemsiu urinon tek trungu i pemës.

□   Arditi largon nga rruga një lëkure bananeje.

□   Klajdi thyen një degë peme pa ndonjë arsye.

□   Jurgeni i hedh mbeturinat në koshin e plehrave.

□   Shabani i gjuan me gurë maces.

□   Geraldi ha fara në klasë dhe i hedh në tokë.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Emrat e sureve që si titull kanë emrat gjallesash!
2- Kafshët që janë përmendur në Kuran!
3- Shpendët dhe insektet që janë përmendur në Kuran!
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Edukata ndaj fenomeneve natyrore

Allahu i  Madhëruar ka krijuar Dunjanë dhe Ahiretin.
Njeriu do të jetojë përkohësisht në Dunja, kurse në Ahiret ai do të jetojë 
përgjithmonë: ose në lumturi të përhershme (në Xhenet), ose në mjerim 
të përhershëm (në Xhehenem).
Për të fituar Xhenetin, njeriu duhet të kryejë vepra të mira në këtë dunja, 
por fillimisht ai duhet ta kuptojë realitetin e dunjasë.
Dunjaja është bota, ku njeriu jeton dhe përballet me sprova nga më të 
ndryshmet gjatë gjithë jetës së tij.
Lum ai njeri, i cili i kalon sprovat me sukses. Ai do të hyjë në Xhenet.

Allahu thotë në Kuran:

“Sigurisht, Ne do t’ju provojmë me frikë dhe me uri, me dëmtim 
të pasurisë, të njerëzve dhe të lashtave. Prandaj përgëzoji të 
duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë: Të Allahut 
jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen 
me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë të udhëzuar në 
rrugë të drejtë”.
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Fëmijë të dashur! A e dini se si formohet shiu?

Rrezet e diellit ngrohin kryesisht ujin e detrave 
dhe të oqeaneve. Si pasojë e këtij procesi, një 
pjesë e ujit avullon dhe ngjitet lart në qiell. 
Kur avujt e ujit arrijnë në shtresën e qiellit, 
që quhet atmosferë, formohen bulëzat e ujit. 
Bulëzat e ujit bashkohen me njëra-tjetrën për 
të formuar një re. Pastaj me forcën e erës, 
retë bashkohen me njëra-tjetrën dhe kur retë 
rëndohen, atëherë prej tyre zbret shiu, dëbora e breshëri.
Ky cikël quhet qarkullimi i ujit në natyrë dhe ndodh me forcën dhe fuqinë 
e Allahut të Madhëruar. Prandaj ne duhet ta falenderojmë Allahun, i Cili 
na furnizon vazhdimisht me ujë.

Tregim:

Një ditë të Xhuma, Profeti Muhamed (a.s) po mbante hutben, kur një 
beduin hyri në xhami dhe tha: “O i Dërguar i Allahut! Lute Allahun, që 
të zbresë shiun, sepse vendin e ka kapluar thatësira”. Profeti (a.s) u lut 
me fjalët “O Allah zbrite shiun!” Brenda një kohe të shkurtër, retë u 
grumbulluan dhe ra shi për një javë rresht.
Të xhumanë tjetër, i njëjti beduin hyri në xhami dhe tha: “O i Dërguar 

i Allahut! Lute Allahun, që të mos bjerë më 
shi, sepse po na përmbytet gjithçka që kemi”. 
Profeti (a.s) u lut me fjalët: “O Allah zbrite 
shiun që të na sjellë dobi e jo të na shkaktojë 
dëme. O Allah zbrite shiun në bregore, kodrina, 
lugina e tek pemët”. Pas kësaj lutjeje, shiu 
pushoi, me lejen e Allahut.
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Tregim:

Shumë kohë më parë, në Somali pllakosi një thatësi shumë e madhe dhe 
prej kohësh nuk po binte shi.
Njerëzit nuk dinin se çfarë të bënin. Atëherë dijetarët e këtij vendi 
vendosën të dilnin në një shesh të hapur, të thërrisnin të gjithë njerëzit 
dhe së bashku të falnin namazin e shiut, duke iu lutur Allahut me përgjërim, 
që të zbriste shi.
Kur jobesimtarët dhe ateistët dëgjuan, se çfarë kishin ndërmend të bënin 
muslimanët, filluan të talleshin me muslimanët dhe t’i përqeshnin për këtë 
veprim qesharak, sipas këndvështrimit të tyre.
Mirëpo dijetarët nuk e humbën toruan. Ata e falën namazin e shiut bashkë 
me njerëzit e tjerë dhe iu lutën Allahut me përgjërim që ta zbriste shiun. 
Me të vërtetë, pak kohë pas faljes së namazit dhe lutjeve të drejtuara 
Allahut me përgjërim, shiu nuk vonoi të zbriste dhe i gjithë vendi u gjallërua.
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Dialog:

Saimiri: Babi, çfarë duhet të themi, kur bie shi?
Babi: “Allahumme sajjiben nafien” që do të thotë: 
“O Allah, bëje atë një reshje të dobishme”.
Saimiri: Por kur gjëmon e shkrepëtin, çfarë 
duhet të themi?
Babai: “Subhanel ledhi jusebbihur ra’du bihamdihi ue 
melaiketuhu min khifetihi”
Saimiri: Cili është kuptimi i kësaj lutjeje?
Babai: “I Lartmadhëruar është Allahu, të Cilin bubullima e falenderon, po 
ashtu edhe engjëjt, nga frika ndaj Tij”.
Saimiri: Po ku ndodh eklipsi i diellit apo i hënës, çfarë duhet të bëjmë?
Babai: Imami i thërret njerëzit, që të shkojnë në xhami dhe të falin namazin 
e eklipsit. 
Saimiri: Babi, a ka ndonjë ndryshim ky namaz nga namazet e tjera që i 
falim me xhemat?
Babai: Namazi i eklipsit falet si namazi që falim zakonisht. Ai ka 2 rekate, 
për çdo rekat ka 2 ruku dhe 2 sexhde. Pra i vetmi ndryshim është se ka 
2 ruku për çdo rekat. 
Saimiri: Faleminderit babi. Allahu ta shpërbleftë me të mira.
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Dialog:

Albani: Mësues, çfarë është tërmeti?
Mësuesi: Tërmeti është një lëkundje e fuqishme e një pjese të kores së 
tokës, që vjen nga zhvendosja e pllakave tektonike.
Jurgeni: Po vullkani çfarë është?
Mësuesi: Vullkani është një grykë e hapur, zakonisht në majë të një mali, 
nga e cila dalin gazra të nxehtë, tymra e llavë nga thellësia e tokës.
Mateo: Po rrufeja çfarë është?
Mësuesi: Rrufeja është një shkarkim elektrik i fuqishëm, që ndodh në ajër 
në kohë shtrëngate midis dy reve, apo një reje dhe Tokës. Ajo shoqërohet 
me një shkreptimë të fortë, dritë e gjëmime.
Besniku: Po tufani çfarë është?
Mësuesi: Tufani është një erë e vrullshme, zakonisht me shi të madh, me 
breshër e dëborë të dendur.
Henri: Po orteku çfarë është?
Mësuesi: Orteku është një grumbull bore, që shkëputet nga malet e larta, 
rrokulliset teposhtë dhe sa vjen e bëhet më i madh, duke shkatërruar 
çdo gjë që gjen përpara.
Nxënësit: Faleminderit mësues i nderuar për informacionet që na dhe.
Mësuesi: Nuk ka përse.
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Tregim:

Shumë kohë më parë, në kohën e Profetit Musa (a.s), jetonte një njeri 
shumë i pasur, që quhej Karun. Karuni ishte mendjemadh, mburravec dhe 
mosmirënjohës ndaj mirësisë që i kishte dhënë Allahu. Disa njerëz të mirë 
e këshilluan Karunin, që ta falenderonte Allahun për mirësinë e madhe që 
i kishte dhënë, mirëpo ai me mburrje dhe arrogancë të madhe e mohonte 
këtë mirësi, duke thënë: “Unë e kam këtë pasuri në sajë të zotësisë time”
Në atë kohë, pjesa më e madhe e njerëzve që i jepnin përparësi jetës 
së kasaj bote, dëshironin të ishin të pasur si Karuni. Mirëpo dijetarët i 
këshilluan këta njerëz, që ta kërkonin shpërblimin tek Allahu, duke besuar 
dhe bërë vepra të mira.
Një ditë, teksa Karuni doli si zakonisht para njerëzve duke u 
krekosur me të madhe, Allahu e fundosi atë dhe shtëpinë e 
tij thellë në Tokë për shkak të mendjemadhësisë së tij. 
Pas kësaj ndodhie, ata njerëz të cilët kishin dashur 
të ishin si Karuni, e kuptuan se Allahu i jep pasurinë 
kujt të dojë dhe se njeriu duhet ta falenderojë 
Allahun për mirësitë që i ka dhënë.

Profeti Muhamed (a.s) ka pasur një djalë, i cili quhej 
Ibrahim. Kur Ibrahimi mbushi 18-të muaj, ndërroi jetë. Kur Ibrahimi vdiq, 
ndodhi eklipsi i diellit. Njerëzit thanë: “Eklipsi ndodhi për shkak të vdekjes 

së Ibrahimit”, mirëpo Profeti (a.s) u tha: “Eklipsi nuk 
ndodh për shkak të vdekjes së dikujt, pasi dielli 
dhe hëna janë dy mrekulli të Allahut. Prandaj kur 
ta shikoni eklipsin, faluni dhe lutuni, derisa ai të 
largohet”.



Mësimi 25  edukata ndaj fenomeneve natyrore

270

Enesi për çdo natë të enjte shkon për të falur namazin e akshamit në 
xhami, sepse pas faljes së namazit, imami i xhamisë mban një ligjëratë 
për edukatën fetare.
Këtë të enjte, Enesi dëgjoi nga imami i xhamisë, se në raste të veçanta, 
kur bie shumë shi, apo kur vendi është me baltë, apo kur fryn shumë erë 
e është furtunë, i lejohet imamit të xhamisë që së bashku me besimtarët 
të falin namazin e drekës së bashku me atë të ikindisë si dhe të falin 
së bashku namazin e akshamit me atë të jacisë. Imami i xhamisë tha, 
se namazet duhet të falen 
të plota. Kusht për faljen e 
namazit të bashkuar duhet të 
jetë vështirësia për të shkuar 
në xhami, ndërsa personit që 
është në shtëpi, nuk i lejohet 
t`i bashkojë namazet.

Lutja në rast tërmetesh dhe fatkeqësish:

O Zoti im! Ti je Allahu! S’ka zot tjetër veç Teje. Ti je i Pasuri 
dhe ne jemi të varfër. Ne jemi robërit e Tu, bij të robërve të 
Tu. Në dorën Tënde është jeta jonë. I shkruar për ne është 
vlendimi Yt. Drejtësi për ne është gjykimi Yt. Nuk ka strehim 
dhe shpëtim prej Teje, veçse tek Ti. Zoti im! Mbaji larg prej 

nesh fatkeqësitë, vullkanet, tërmetet, vështirësitë 
dhe të gjitha sprovat, qofshin ato të dukshme apo 

të fshehta.
O Zoti im! Amanet të qofshin Ty të gjithë 
besimtarët e besimtaret në këtë vend. Zoti 
im! Mbroji ata, se Ti je Mbrojtësi më i mirë.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush e zbuloi qarkullimin e gjakut?
Ai është fizikanti grek Galen, në shekullin e 2-të. Ai bëri kërkime të 
hollësishme dhe zbuloi qarkullimin e gjakut.

Kuiz:

Sa muaj të vitit kanë 28 ditë?

Gjëegjëzë:

Të gjithëve iu shërben ushqim
Me katër këmbë
Por për vete
Nuk mund të hajë asgjë

Për të qeshur:
Kur Nastradini ishte fëmijë, dikush e pyeti:
Kush është më i madh, ti apo vëllai yt?
Nastradini tha: “Vjet nëna më tha që ai është një vit më 
i madh. Këtë vit i bie që ne të jemi moshatarë”.

Përgjigja: Të gjithë muajt.

(tavolina)
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Gjej fjalët e mëposhtme!

Rroba, Mjedis, Eklips, Tigri, Vëlla, Shtëpi, Vullkan

S Y LL V V Z O XH S DH

I LL V Ë V LL I TH A V

RR V U LL K A N L ZH NJ

E A C A X SH M Y SH A

RR Y M J E D I S T O

O O SH T Ë K I Ë Ë D

B B A P E K L I P S

A C RR O T I G R I C

Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Cili është realiteti i dunjasë?
2- Cilat janë pesë sprovat, me të cilat njeriu do të sprovohet në dunja?
3- Çfarë është tërmeti?
4- Çfarë duhet të themi, kur bie shi?
5- Çfarë duhet të themi, kur bie rrufe e gjëmon?
6- A ndodhi eklipsi i diellit për shkak të vdekjes së Ibrahimit, djalit të 
Profetit (a.s)?
7- Kur i lejohet imamit, që të bashkojë namazet?
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Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Lum ai njeri, i cili i kalon sprovat me …………. ka për të hyrë në Xhenet.
2- Të ………………. jemi dhe vetëm tek ………… do të kthehemi.
3- Ne duhet ta …………….. Allahun, i Cili na furnizon vazhdimisht me ujë.
4- Imami i thërret njerëzit në xhami dhe së bashku falin namazin e 
………………….
5- Allahu e fundosi Karunin dhe shtëpinë e tij, për shkak se Karuni ishte 

…………………..
6- Dielli dhe Hëna janë dy ………………. të Allahut.

Ushtrimi 3: Mëso përmendësh!

1- Lutjen në rast shiu!
2- Lutjen kur bie rrufeja!
3- Lutjen në rast tërmetesh e fatkeqësish!
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edukata e sadakasë
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O besimtarë! Jepni nga të mirat, me të cilat ju kemi furnizuar!

• Sadakaja është argument
• Pasuria nuk pakësohet nga sadakaja
• Shëroni të sëmurët, duke dhënë sadaka
• Sadakaja i fshin gjynahet, ashtu siç uji fik zjarrin

Bujaria e Profetit Ibrahim (a.s):

Profeti Ibrahim (a.s) ka qenë shumë bujar.
Tregohet se njëherë tek Profeti Ibrahim (a.s) shkuan tre mysafirë.
Profeti Ibrahim (a.s) theri një viç të majmë, për të ushqyer mysafirët. 
Ibrahimi (a.s) e shtroi sofrën dhe i ftoi mysafirët që të hanin, por ata nuk 
nuk hëngrën ushqim.
Ky veprim i mysafirëve bëri, që profeti Ibrahim (a.s) të trembej.

Mysafirët e qetësuan, duke i treguar se ata ishin ëngjëj dhe se Allahu i 
kishte dërguar:
Për t`i dhënë lajmin e mirë se gruaja e tij, Sara do të lindte një djalë. 
Për të ndëshkuar popullin zullumqar të Lutit (a.s).

Selma është bujare dhe shumë dorëdhënëse.
• Ajo asnjëherë nuk kursehet për shoqet.
• Ajo e di mirë, se dhënia e sadakasë ka sevap të madh.
• Sa herë që blen ndonjë ushqim për vete, ajo u jep edhe shoqeve të 
saj.
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Nxënësit e klasës tonë janë shembullorë, të edukuar e të sjellshëm.
Përveç kësaj, ata janë edhe shumë bashkëpunues me njëri-tjetrin.
Ndodhi që njëherë, Omeri u sëmur rëndë dhe duhet të bëhej patjetër 
operacion, mirëpo operacioni kushtonte dhe prindërit e tij nuk kishin 
mundësi të paguanin operacionin.
Atëherë, ne si klasë vendosëm, që secili prej nesh të paguante një kuotë 
të caktuar parash, me qëllim që të mblidheshin paratë e duhura për 
operacionin.
Këtë gjë e bëmë, që shoku ynë të shërohej.
Operacioni i Omerit doli me sukses dhe Omeri tani është më mirë.
Omeri dhe prindërit e tij u gëzuan shumë.
Ne u gëzuam gjithashtu për shokun tonë, ngaqë sadakaja jonë e ndihmoi 
atë të shërohej.
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Dialog:

Albi dhe Miri po diskutonin me njëri-tjetrin, për mënyrën se si duhet të 
jepet sadakaja.
Albi: “Sadakaja duhet të jepet fshehurazi”.
Miri: “Jo, sadakaja duhet të jepet haptazi”.
Albi: “Shkojmë dhe pyesim gjyshin”.
Miri: “Po shkojmë”.
Albi: “Gjyshi, sadakaja duhet të jepet fshehurazi, apo haptazi”?
Gjyshi: “Në disa raste duhet të jepet fshehtazi dhe në disa raste të 
tjera duhet të jepet haptazi”.
Albi: “Kur duhet të jepet fshehurazi”?
Gjyshi: “Jepet fshehurazi, në ato raste, kur njeriu dëshiron që këtë gjë 
ta dijë vetëm Allahu dhe ai”.
Miri: “Po haptazi”?
Gjyshi: “Jepet haptazi, kur ti ke për qëllim, që t’i nxisësh edhe të tjerët, 
për të dhënë sadaka”.
Albi dhe Miri: “Faleminderit gjyshi”.
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Sadakaja përfshin:

1- Dhënien e Zekatit
2- Dhënien e lëmoshës 
3- Kryerjen e një vepre të mirë

Vepra të mira që konsiderohen sadaka

• Të përhapësh selamin
• Të pajtosh dy persona të grindur
• T`i falësh njerëzit
• Të heqësh një pengesë nga rruga
• Të ndihmosh ata që kanë nevojë
• Të vizitosh të sëmurin
• Të urdhërosh për mirë
• Të ndalosh nga e keqja

Përmende Zotin, duke thënë:
• Subhanallah
• Elhamdulilah 
• La ilahe il Allah
• Allahu ekber 

Dhikri është sadaka
Buzëqeshja është sadaka
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Fëmijët e lagjes time janë shumë të sjellshëm dhe të edukuar.
Ata e ndihmojnë çdokënd që ka nevojë për ndihmë.
Një ditë, teksa po luanin me top, ata panë një të moshuar 
me trasta të mbushura plot. Ata e lanë menjëherë lojën, 
ia morën trastat nga dora dhe e shoqëruan atë deri 
tek shtëpia e tij.
Një ditë tjetër, teksa po luanin përsëri, ata panë disa 
persona, që po shkarkonin një makinë plot mer plaçka. Ata e lanë lojën 
menjëherë dhe filluan të shkarkonin plaçkat nga makina.
Një ditë tjetër, po qëndronin të ulur në oborrin para pallatit, Aty erdhi një 
njeri, i cili i pyeti se ku e kishte shtëpinë filan person dhe ata ia treguan 
menjëherë shtëpinë.
Një ditë tjetër, mamaja e Agronit kishte nevojë të blinte disa gjëra në 
pazar, mirëpo e kishte të pamundur që t’i blinte vetë. Ajo u kërkoi fëmijëve 
që t’ia blinin gjërat dhe ata menjëherë e ndimuan, duke ia blerë çdo gjë 
që i nevojitej.

Sadakaja e vazhdueshme

• Të mbjellësh një pemë
• Të ndërtosh një xhami
• Të përhapësh diturinë
• Të hapësh një pus

Edukata ime e sadakasë:
• Unë përpiqem gjithmonë, që të jap sadaka.
• Unë jap sadaka fshehtazi dhe ndonjëherë haptazi.
• Unë jap sadaka, pa u mburrur para të tjerëve.
• Unë nuk e përbuz njeriun, të cilit i jap sadaka.
• Unë u buzëqesh njerëzve, kur takohem me ta.
• Unë i ndihmoj njerëzit me aq sa kam mundësi.
• Unë shpresoj, që Allahu të më shpërblejë për sadakanë që jap.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush e zbuloi frakturën e kockave? 

Ai ishte Ibn Sina, i njohur edhe si Avicena. Ai ka lindur në Asfahan, që sot 
njihet si Uzbekistan. Ai zbuloi frakturën e kockave dhe kontribuoi shumë 
në shkencat mjekësore dhe filozofike.

Kuiz:

Në një dhomë janë 5 vëllezër: Goni po fle, Taku luan shah, Gjergji po 
shikon televizor, Jurgeni po mëson. Po Saimiri çfarë po bën?
Përgjigja: Saimiri po luan shah me Takun, sepse loja e shahut luhet me dy veta.

Gjëegjëzë:

Ti vetë e pret
E grin e çan
Kur keq s’të vjen
Atëherë pse qan

Për të qeshur:

Nastradinit i humbi gomari dhe duke e kërkuar thoshte: “O i lumi unë,  
o i lumi unë”.
Njerëzit të habitur e pyetën: “Pse thua kështu,  
o Nastradin”
Nastradini tha: “Them kështu se po të isha mbi gomar 
do të kisha humbur edhe unë bashkë me gomarin”.

(qepa)
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!

1- Si i priti Profeti Ibrahim (a.s) mysafirët?
2- Çfarë bënë shokët e klasës, që Omeri të kryente operacionin?
3- Çfarë kuptojmë me fjalën sadaka?
4- Si duhet dhënë sadakaja?
5- Trego disa vepra të mira, që konsiderohen sadaka!
6- A është dhikri sadaka?
7- Cilat janë ato punë të mira, që konsiderohen sadaka e vazhdueshme?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!

1- Pasuria nuk pakësohet nga ……………………
2- Dh…………….. është sadaka.
3- B……………………. është sadaka.
4- Me sadaka të vazhdueshme kuptojmë të mbjellësh një ………………
5- O besimtarë! Jepni nga të ………………., me të cilat ju kemi furnizuar.
6- Shëroni të …………………. duke dhënë sadaka.

Gjej 7 ndryshimet Gjej 7 ndryshimet
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Desara ndihmon të varfërit, duke u dhënë sadaka, sa herë që ka 

mundësi.

□  Floriani i përbuz të varfërit, kur iu jep ndonjë lek.

□  Enesi nuk e pëlqen asnjëherë, që të japë sadaka.

□  Jurgeni jep sadaka fshehtazi dhe haptazi.

□  Bledari i përshëndet njerëzit me selam, duke buzëqeshur.

□  Klodiani dha disa lekë si sadaka, për blerjen e një fshese korenti 

për xhaminë.

□  Marsida nuk jep sadaka, sepse mendon se do të mbetet pa lekë.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!

1- Çfarë përfshihet tek sadakaja!
2- Veprat e mira që konsiderohen sadaka!
3- Llojet e sadakasë së vazhdueshme!



Mësimi 27  edukata me TË varfËrit dhe jetimËt

284



Mësimi 27  edukata me TË varfËrit dhe jetimËt

285

Mësimi 27

edukata me të varfërit  
dhe jetimët
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Allahu thotë në Kuran:

• “Adhurojeni Allahun, duke mos i shoqëruar askënd Atij”.
• “Silluni mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimëve, të 
varfërve, komshiut të afërt e të largët, shokut, udhëtarit 
dhe robërve”.
• “Allahu nuk e do atë, që është kryelartë dhe që 
lavdërohet”.

• Allahu i ka krijuar të gjithë njerëzit.
• Allahu ju ka dhënë më shumë pasuri disa njerëzve, kurse disa të 
tjerëve u ka dhënë më pak.

• Të pasurit nuk duhet të jenë 
mendjemëdhenj dhe as mburravecë.

• Të varfërit duhet të bëjnë durim dhe të 
përpiqen me aq sa kanë mundësi për të 
siguruar jetesën

• Të gjithë - të pasurit dhe të varfrit 
- duhet ta falenderojnë dhe adhurojnë 
Allahun.

Njeri i pasur është ai,
i cili është i pasur në shpirt
dhe në zemër.
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Njëherë një njeri shkoi tek një dijetar dhe iu ankua.
Njeriu: “Përse Zoti u ka dhënë pasuri disa njerëzve, kurse mua jo”?
Dijetari: “A pranon, që të të jap një monedhë floriri në këmbim të dritës 
së syve”?
Njeriu: “Jo, kurrsesi”.
Dijetari: “A pranon, që të të jap një monedhë floriri në këmbim të 
dëgjimit”?
Njeriu: “Jo, kurrë”.
Dijetari: “A pranon, që të të jap një monedhë floriri në këmbim të 
gjuhës”?
Njeriu: “As që bëhet fjalë”.
Dijetari: “E shikon pra, që ti je shumë i pasur. E rëndësishme është, që 
ti ta vlerësosh mirësinë që të ka dhënë Allahu”.

Profeti Muhamed (a.s) ka lindur dhe është rritur si jetim.
Babai i tij - Abdullahu - vdiq, qysh përpara se Muhamedi (a.s) të lindte.
Kur Profeti (a.s) mbushi 6 vjeç, i vdiq edhe nëna e tij, Amineja.
Pas kësaj, gjyshi i tij Abdulmutalibi u kujdes për të, por edhe ai vdiq, kur 
Profeti (a.s) mbushi 8 vjeç.
Më pas, kujdesin ndaj Profetit (a.s) e mori përsipër xhaxhai i tij, Ebu Talibi.
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Profeti (a.s) ka thënë:
“Unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi në Xhenet, si këto dy 
gishta (së bashku)”

• Thuaji fjalë të mira jetimit
• Sillu me butësi me jetimin
• Ledhatoja kokën jetimit
• Ndihmoje jetimin, sa të kesh mundësi
• Mos e shaj dhe mos e ofendo jetimin
• Mos e përbuz jetimin
• Mos u grind me jetimin
• Mos u sill keq me jetimin
• Bëji mirë jetimit dhe të gjithë njerëzve

Dialog:

Doriani: Mami, mua është mbushur dollapi plot me lodra, me të cilat nuk 
luaj më.
Zamira: Mua më është mbushur dollapi me rroba, që nuk i vesh më.
Sokoli: Rafti im është mbushur plot me libra shkollorë të vitit të kaluar.
Mamaja: Çfarë mendoni të bëni me to?
Fëmijët: T’i hedhim.
Mamaja: Unë kam një mendim më të mirë.
Sokoli: Çfarë mendimi?
Mamaja: T’i mbledhim gjërat e papërdorshme dhe t’i dorëzojmë në një 
shoqatë, që ua shpërndan këto gjëra jetimëve dhe të varfërve.
Zamira: Mendim shumë i mirë.
Doriani: Allahu ta shpërbleftë me të mira mami.
Mamaja: Allahu na e shpërbleftë me të mira të 
gjithëve.
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Ne në lagjen tonë kemi një njeri shumë të varfër. Ai është xha Aliu.
Ai është i vjetër. Gruaja dhe fëmijët i kanë vdekur shumë kohë më parë 
në një aksident.
Sidoqoftë, ai nuk është vetëm, sepse na ka neve.

Unë e ndihmoj, sa herë që ai ka nevojë për të blerë gjëra 
në dyqan.
Babai im e ndihmon xha Aliun, sa herë që ai dëshiron të 
shkojë në xhami, apo të dalë gjëkundi.
Mamaja ime e ndihmon atë, duke ia larë dhe hekurosur 
rrobat.
Motra ime e ndihmon, duke ia pastruar shtëpinë.

Edukata ime me të varfërit dhe jetimët:

• Unë përpiqem gjithmonë, që t’i ndihmoj të varfërit dhe jetimët.
• Unë nuk i shaj dhe as nuk i ofendoj të varfërit dhe jetimët.
• Unë u them fjalë të mira të varfërve dhe jetimëve.
• Unë sillem mirë me të varfërit dhe jetimët.
• Unë e falenderoj Allahun, që më ka dhënë mundësi të ndihmoj të 
tjerët.
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:
Kush e shpiku fletoren e okulistit? 

Muslimanët kanë bërë operacione në sy qysh në shekullin e X-të. Në 
shekullin e 20-të, profesori gjerman fushës së mjekësisë – Hirschberg 
- krijoi 30 fletore okulistike, 14 prej të cilave ekzistojnë ende në ditët 
e sotme.

Kuiz:

Goni dhe Jasmina po luajnë me letra. Të dy kanë luajtur nga pesë ndeshje 
dhe i kanë fituar të gjitha ndeshjet? Si është e mundur?
Përgjigja: Është e mundur, sepse ata nuk po lozin kundër njëri-tjetrit, por me 
kundërshtarë të ndryshëm.

Gjëegjëzë:

Gjemba ka, por s’është ferrë
Lulëzon në pranverë

Për të qeshur:
Nastradini po çante dru, kur aty kalon një komshi e i thotë: “Nastradin, 
po të digjet shtëpia”. Nastradini ia kthen: “S’ka gjë, se çelësat i kam 
me vete”.

Ngjyros figurat

(trëndafili)
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme!
1- Ndaj kujt duhet të sillemi mirë?
2- A duhet ta falenderojnë Allahun të pasurit dhe të varfërit?
3- Kush është njeriu më i pasur?
4- Çfarë mendimi kishte mamaja?
5- Si e ndihmon familja ime xha Aliun?
6- A ka qenë jetim Profeti Muhamed (a.s)?

Ushtrimi 2: Plotëso vendet bosh!
1- Allahu nuk e do atë, që është ………………… dhe që ……………………
2- Silluni mirë ndaj prindërve, të afërmëve, j…………… dhe të v…………………
3- Të varfërit duhet të bëjnë …………………. dhe të përpiqen me aq sa 
kanë mundësi për të siguruar jetesën.
4- Njeri i pasur është ai, i cili është i pasur në  ………………….dhe  në  
……………….
5- E rëndësishme është, që ti ta …………………………… mirësinë që të ka 
dhënë Allahu.
6- Unë dhe ………… i jetimit do të jemi në Xhenet, si këto dy gishta (së 
bashku).

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.
□  Dejani i përbuz të varfërit.
□  Festimi ka për shok të ngushtë një djalë, i cili është jetim.
□  Emira i ndan ushqimet me shoqen e saj, e cila është jetime.
□  Bujari ledhaton kokën e jetimit.
□  Tedi është mendjemadh, ngaqë është i pasur.
□  Klodiana i shan të varfërit, ngaqë nuk kanë rroba të reja për të veshur.
□  Marinela sillet me respekt ndaj jetimëve dhe të varfërve.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!
1- Çfarë thotë Allahu në Kuran për jetimët dhe të varfërit!
2- Rreth jetës së Profetit Muhamed (a.s) si jetim!
3- Rreth sjelljes së mirë me jetimin!
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Allahu thotë në Kuran:

“Allahu ka krijuar kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju të hipni mbi 
to dhe t’i mbani për bukuri. Ai krijon edhe gjëra të tjera, që ju 
nuk i dini (mjetet e transportit, etj)”

Dobitë e udhëtimit:

Gjatë udhëtimit, ne:
• Mësojmë gjëra të reja.
• Njihemi me shokë apo shoqe
• Mbajmë trupin në formë.

• Zbulojmë karakterin e njeriut.

Dialog:

Gjatë një udhëtimi, Albani po fliste me Eltonin:
Albani: “Astriti është njeri shumë i mirë”.
Eltoni: “A ke udhëtuar ndonjëhere me të”?
Albani: “Jo”.
Eltoni: “A ke bërë tregti me të”?
Albani: “Jo”.
Eltoni: “Atëherë si thua se Astriti është njeri i mirë, kur ti nuk e njeh 
aq sa duhet”?!
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Llojet e udhëtimit

Kemi disa lloje udhëtimi:
1- I detyruar, siç është Haxhi, etj.
2- I pëlqyeshëm, siç është vizita për Umra, vizita e të 
afërmve, etj.
3- I lejuar, siç është eskursioni, pikniku, etj.
4- I papëlqyeshëm, siç është të udhëtosh vetëm, etj.
5- I ndaluar, siç është udhëtimi për të bërë mëkate, etj.

Tregim:

Shumë kohë më parë, jetonte një mbret, emri i të cilit ishte Dhulkarnejn. 
Ai ishte i drejtë dhe gjithmonë punonte në dobi të njerëzve. Allahu tregon 
në Kuran, se Dhulkarnejni ndërmori tre udhëtime.
• Në udhëtimin e parë ai shkoi tek një popull mizor e i padrejtë. 

Dhulkarnejni vendosi drejtësinë, duke e ndihmuar këdo që ishte në të 
drejtën dhe duke ndëshkuar këdo që ishte mizor e i padrejtë.

• Në udhëtimin e dytë ai shkoi tek një popull primitiv, banorët e të 
cilit nuk dinin se si të mbroheshin nga dielli. Dhulkarnenji ndërtoi tenda, 
çadra dhe shtëpi, që ata të mbroheshin nga i nxehti dhe i ftohti.

• Në udhëtimin e tretë, ai shkoi tek një popull, të cilët iu ankuan atij 
nga sulmet e vazhdueshme të Jexhuxh - Mexhuxhëve. Ata i kërkuan 
ndihmë Dhulkarnejnit dhe ai ndërtoi një pendë (digë) të madhe, që i 
pengoi Jexhuxh - Mexhuxhët ta sulmonin këtë popull.
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Unë kam shumë dëshirë të udhëtoj dhe të vizitoj qyetet e Shqipërisë. 
Gjatë pushimeve verore, unë shkova në disa vende turistike të Shqipërisë. 
Unë shkova në Durrës dhe vizitova portin detar të Durrësit, amfiteatrin 
dhe kullën Veneciane. Pastaj shkova në Fier. Atje pashë gërmadhat e 
një qyteti të vjetër, që datonte qysh përpara 2600 vjetësh. Emri i këtij 
qyteti antik ishte Apolloni.
Më pas shkova në Berat, që njihet ndryshe si qyteti “i një mbi një dritareve”. 
Atje vizitova kalanë e Beratit, si dhe qytetin përreth. Pastaj shkova në 
Gjirokastër, vizitova kalanë, pazarin e vjetër dhe xhamitë e qytetit. Më 
pas shkova në Sarandë dhe vizitova parkun kombëtar të Butrintit.
Këtë vit, unë vizitova qytetet që janë në jug të Shqipërisë kurse vitin 
tjetër do të vizitoj qytetet e veriut të Shqipërisë.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se gjatë 
udhëtimit duhet të kenë parasysh këto gjëra:

• Duhet të marrin rrobat dhe mjetet e nevojshme për udhëtim.
• Duhet të bëjnë lutjen përkatëse të udhëtimit.
• Duhet të zgjedhin një kryetar, nëse janë 3 apo më shumë persona.
• Duhet të bashkojnë namazin e drekës me ikindinë dhe akshamin 
me jacinë, duke i falur të shkurtuara.
• Duhet t’i drejtohen Allahut me lutje për veten, familjet dhe të 
gjithë besimtarët, sepse lutja e udhëtarit është e pranuar.
• Duhet të thonë “Allahu Ekber”, kur ngjiten në lartësi dhe duhet të 
thonë “Subhanallah”, kur zbresin nga lartësitë.
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Duaja e udhëtimit:

Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Subhanel ledhi sakhare lena hadha ue ma kunna lehu mukrinin.
Ue inna ila rabbina le munkalibun.
Allahumme inna nes’eluke fi seferina hadha el bir re uet tak’ua 
ue minel ameli ma terda.
Allahumme heuin alejna seferena hadha, uatui anna bu’dehu.
Allahumme inna neudhu bike min uathais sefer ue keabetil mandhar
ue suil munkaleb fil ehli uel mali.
Allahumme entes sahibu fis sefer, uel khalifetu fil ehli.

Përkthimi:

Allahu është më i madh (3 herë)
I Lartmadhëruar është Allahu, i Cili na e nënshtroi këtë mjet, sepse ne 
vetë nuk do të kishim mundësi për këtë dhe të gjithë ne do të kthehemi 
tek Zoti ynë.
O Zoti ynë, na mundëso që të bëjmë vepra të mira, të jemi të devotshëm 
dhe na mundëo që të bëjmë punë, me të cilat Ti je i kënaqur.
O Zoti ynë na e lehtëso dhe na e bëj të rehatshëm udhëtimin.
O Zoti ynë, kërkojmë që të na mbrosh nga vështirësitë e udhëtimit, nga 
shikimet dashakeqe dhe nga telashet në pasuri dhe në familje.
O Zoti ynë, Ti je bashkëshoqëruesi ynë në udhëtim dhe kujdestari i 
familjeve tona.
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Duaja kur kthehesh nga udhëtimi:

Aibune, taibune, abidune, li rabbina hamidune

Përkthimi:

U kthyem të penduar, adhurues dhe falenderues ndaj Zotit tonë.

Edukata ime gjatë udhëtimit:

• Unë kam shumë dëshirë të udhëtoj.
• Unë mahnitem me gjërat e reja që mësoj gjatë udhëtimit.
• Unë asnjëherë nuk harroj ta bëj lutjen gjatë udhëtimit.
• Unë e madhëroj Allahun me tekbire dhe tesbihe, kur udhëtoj.
• Unë nuk harroj t’i fal namazet edhe kur udhëtoj.
• Unë lutem për veten, familjen dhe të gjithë besimtarët kur 
udhëtoj.
• Unë nuk harroj të flas me prindërit në telefon gjatë udhëtimit.

5 Vendet që këshillohet 
ti vizitojë çdo musliman

1. Meka - Medina
2. Kudsi
3.  Stambolli
4. Andaluzia - Granada
5. Fez, Marok
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Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Si u hapën farmacitë (barnatoret) e para? 

Që në shekullin e IX-të, në Bagdad farmacistët menaxhonin farmacitë e tyre 
në mënyrë të pavarur. Në shekullin e XII-të këto farmaci inspektoheshin 
nga guvernatori El-Muhtasib dhe ndihmësit e tij.

Kuiz:

Përse kinezët hanë më shumë oriz sesa japonezët?

Gjëegjëzë:

Rrumbullak
strumbullak
kur të prek
të bën me gjak

Për të qeshur:

Një ditë Nastradini shkoi tek kasapi dhe bleu dy kile mish.
Duke qenë se Nastradini nuk dinte se si ta gatuante mishin, kasapi i dha 
një recetë.
Duke shkuar rrugës, një qen ia rrëmbeu Nastradinit 
mishin.
Nastradini i tha qenit: “Ik ti ik, po nuk e di se si ta 
gatuash, pasi recetën e kam unë”.

Përgjigja: Sepse në botë ka më shumë kinezë sesa japonezë.

(iriqi)
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Gjej karrotën
me unazë

Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme:

1- Për çfarë i ka krijuar Allahu kuajt, mushkat dhe gomerët?
2- Cilat janë dobitë e udhëtimit?
3- Përse Albani nuk e njihte aq sa duhet Astritin?
4- Cilat janë mjetet e transportit, që njerëzit i përdorin në Tokë?
5- Cilat janë llojet e udhëtimit?
6- Sa udhëtime ka ndërmarrë Dhulkarnejni?
7- Cilat janë ato qytete të Shqipërisë, që ke dëshirë t’i vizitosh?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh:

1- Udhëtim i lejuar është e………………… ose p………………
2- Udhëtimi i ndaluar është udhëtimi për të kryer m………………
3- Në Durrës vizitova ……………. detar.
4- Berati njihet si qyteti “i ……. mbi ……. dritareve”.
5- Emri i këtij qyteti antik ishte A…………………….
6- Kur udhëtojmë, duhet të marrim ………….. dhe ……………… e nevojshme 
për udhëtim.
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Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Iliri e thotë gjithmonë lutjen e udhëtimit.

□  Gentianit nuk i pëlqen fare të udhëtojë.

□  Arsi ka shumë dëshirë të shkojë në Mekë dhe të bëjë Haxhin.

□  Fabi sillet keq me shokët gjatë udhëtimit.

□  Sildi lutet për veten dhe të tjerët gjatë udhëtimit.

□  Luli e fali drekën dhe ikindinë të shkurtuar, kur ishte në shtëpi.

□  Koli nuk e paguan biletën e udhëtimit.

□  Egli mëson shumë gjëra të reja, kur udhëton.

□  Dori fle gjumë, kur udhëton.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh:

1- Dobitë e udhëtimit!
2- Gjërat që duhet të kihen parasysh gjatë udhëtmit!
3- Duanë e udhëtimit!

Shkruaj vendet që ëndërron t`i vizitosh

1. Meka - Medina
2. Kudsi
3.  Stambolli
4. Andaluzia - Granada
5. Fez, Marok
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Profeti Muhamed (a.s) ka thënë:

“Kush beson Allahun dhe Ditën e Fundit:

• Të nderojë komshiun.
• Të sillet mirë me komshiun.
• Të mos e lëndojë komshiun”.

Mamaja ime është një grua bujare dhe sillet mirë me komshinjtë. Mbaj 
mend, që kur kam qenë i vogël, përballë apartamentit tonë jetonte një 
familje shumë e varfër. Mamaja ime gjithmonë i respektonte anëtarët 
e kësaj familjeje të varfër dhe sa herë që kishte mundësi, u jepte edhe 
ndonjë gjë për të ngrënë.
Ndodhte shpesh, që në vaktin e darkës, nënë Merushja - komshija që 
jetonte në këtë familje - i binte derës tonë dhe pastaj futej brenda. 
Mamaja ime e dinte shumë mirë arsyen, se përse ajo vinte në shtëpinë 
tonë, prandaj pa vonuar shtronte darkën dhe ftonte edhe nënë Merushen 
në tavolinë.
Më kujtohet edhe sot ajo e enjte mbrëma, kur mamaja kishte gatuar 
trahana për katër persona, aq sa ishim në shtëpi, kur ra zilja e derës. Unë 
e hapa derën dhe përballë meje pashë nënë Merushen, e cila hyri brenda. 
Unë u ndjeva shumë ngushtë dhe në siklet, ngaqë e dija se ushqimi nuk 

do të mjaftonte për të gjithë. Mamaja ime ia dha 
nënë Merushes racionin e vet të trahanasë. Nënë 

Merushja hëngri derisa u ngop, ndërsa mamaja 
ime nuk hëngri fare. Kurrë nuk do ta harroj këtë 

veprim të mamasë time. Ky ishte mësimi më i mirë 
që mora, përsa i përket sjelljes me komshiun.
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Një ditë, djali dëgjoi nënën e tij të kërkojë pak kripë tek komshinjtë. Ai 
pyeti: “Oj nënë, përse kërkon kripë tek komshinjtë, kur unë solla dje një 

qese plot”?! Nëna iu përgjigj: “O bir, e di që dje ke sjellë dhe 
ne nuk kemi nevojë, por ata janë fukarenj dhe shpeshherë 
kërkojnë gjëra prej nesh, prandaj unë desha të kërkoj diç 
prej tyre, që nuk është e vështirë të gjendet në shtëpinë 
e çdokujt. E bëra këtë, në mënyrë që ata ta marrin vesh, 
se edhe unë jam nevojtare dhe kështu të mos e ndjejnë 
veten në siklet, kur vijnë për të kërkuar ndonjë gjë tek ne.

Në lagjen tonë jeton nënë Kadrija, një grua plakë. Ajo jeton e vetme dhe 
është shumë e varfër. Të gjithë komshinjtë e lagjes sillen shumë mirë 
me të. Mamaja ime, por edhe gratë e tjera të lagjes tonë gatuajnë herë 
pas here ushqim për ne dhe për nënë Kadrijen.
Vajzat e lagjes shkojnë tek ajo dhe ia pastrojnë shtëpinë. Ne djemtë e 
shoqërojmë nënë Kadrijen, kur kalon rrugën, ose kur ka për të shkuar 
në ndonjë vend. Sa herë që nënë Kadrija ka nevojë për ndonjë gjë, ne e 
ndihmojmë me sa kemi mundësi.
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Njëherë disa njerëz e pyetën Profetin (a.s) për një grua, e cila nuk falte 
shumë namaz, nuk agjëronte shumë dhe nuk jepte shumë sakaka, por sillej 
mirë me komshinjtë. Profeti (a.s) tha: “Ajo është në Xhenet”.
Më pas, po këta njerëz e pyetën Profetin (a.s) për një grua tjetër, e cila 
falej shumë, agjëronte shumë dhe jepte mjaft sadaka, por sillej keq me 
komshinjtë. Profeti (a.s) tha: “Ajo është në Zjarr”.

Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se:

• Duhet të sillen mirë me komshinjtë.
• Duhet t’iu thonë fjalë të mira e të buta komshinjve.
• Duhet t’i nderojnë dhe respektojnë komshinjtë.
• Duhet t’i përshëndesin komshinjtë.
• Duhet t’i ndihmojnë komshinjtë, kur ata kanë nevojë.
• Duhet t’i urojnë komshinjtë në raste festash, ceremonish, etj.
• Duhet t’i vizitojnë komshinjtë, kur ata sëmuren.
• Duhet t’i ngushëllojnë me fjalë të mira komshinjtë, në raste 
fatkeqësish.
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Kujdes! Mos i bëj kurrë këto veprime!!!

• Mos u sill keq me komshinjtë!
• Mos fol keq dhe pa edukatë me komshinjtë!
• Mos i shaj dhe mos i ofendo komshinjtë!

• Mos iu bërtit komshinjve!
• Mos i lëndo komshinjtë me fjalë apo 

me vepra!
• Mos u grind me fëmijët e komshinjve 

apo me ndonjë fëmijë tjetër!
• Mos iu bëj zhurmë komshinjve!
• Mos i shqetëso komshinjtë!

Edukata ime me komshinjtë:

• Unë i respektoj dhe i nderoj komshinjtë.
• Unë u them fjalë të mira komshinjve.
• Unë nuk i shaj dhe nuk i ofendoj komshinjtë.
• Unë nuk i lëndoj komshinjtë.
• Unë nuk i shqetësoj komshinjtë.
• Unë i ndihmoj komshinjtë, me sa mundem.



Mësimi 29  edukata me komshiun

308

Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush e shpiku qemerin (mur guri)? 

Qemeri u përdor fillimisht nga romakët, por muslimanët i rafinuan ato, 
duke i bërë më të mëdha dhe të larta.

Kuiz:

Bardhi ka tre djem. Secili prej djemve ka një motër. Sa fëmijë ka Bardhi?

Gjëegjëzë:

Po nuk mësove
Ajo nuk vjen
Veç me djersë
Ajo ia vlen

Për të qeshur:

Një ditë Nastradini kishte dalë bashkë me gomarin për të shitur uthull
Sa herë që Nastradini thërriste me zë të lartë: “Hajde uthull”, gomari 
pëlliste.
Nastradini duroi sa duroi dhe në fund me inat i tha gomarit: 
“Kush do të shesë uthull këtu, ti apo unë”?!

Gjej çadrën
Përgjigja: 4 fëmijë, 3 djem dhe 1 vajzë.

(nota 10)
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme:
1- Cila është porosia e Profetit Muhamed (a.s) për komshiun?
2- Si sillen komshinjtë me nënë Kadrijen?
3- Përse një grua hyri në Xhenet?
4- Përse një grua tjetër hyri në Zjarr?
5- A duhet t’i shqetësojmë komshinjtë?
6- Çfarë duhet të bëjmë me komshinjtë në raste festash?
7- A duhet të grindemi me komshinjtë?

Ushtrimi 2 : Plotëso vendet bosh!
1- Kush beson Allahun dhe Ditën e fundit, të nderojë ………………..
2- Mamaja ime i dha  nënë Merushes…………………… e vet të trahanasë.
3- Vajzat e lagjes shkojnë tek nënë Kadrija dhe ia ……………….. shtëpinë.
4- Nuk falte shumë namaz, nuk agjëronte shumë, por sillej ……….. me 
komshinjtë.
5- Ne duhet t’i ………………….. komshinjtë, kur ata sëmuren.
6- Mos i lëndo komshinjtë me ………… apo me …………….

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën   ose 
x për çdo rast.
□  Niku i ndihmon komshinjtë, sa herë që ata kanë nevojë.
□  Geni dëgjon ilahi me zë të lartë, duke i shqetësuar komshinjtë.□  Esma po përgjon, se çfarë thonë komshinjtë.□  Miri i përshëndet komshinjtë, sa herë që i takon.□  Joni tallet me komshinjtë.□  Eni vizaton me shkumës muret e komshiut.□  Suzi troket në derën e komshinjve.□  Aliu gjuan me gurë xhamat e komshiut.

Ushtrimi 4: Mëso përmendësh!
1- Porositë e Profetit Muhamed (a.s) për komshiun!
2- Si duhet të sillesh me komshiun!
3- Veprimet e këqija që nuk duhet t’i bësh me komshiun!
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Mësimi 30

edukata me farefisin  
dhe të afërmit
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Allahu urdhëron në Kuran për:
• Drejtësi
• Bamirësi
• Ndihmë ndaj të afërmve.

Allahu ndalon nga:
• Imoraliteti
• Fëlliqësia
• Dhuna.

Një njeri shkoi tek Profeti (a.s) dhe e pyeti: “O i Dërguar i Allahut. Më 
trego për një punë të mirë, që nëse e kryej, do të hyj në Xhenet”. Profeti 
(a.s) tha:

• Ta adhurosh Allahun pa i shoqëruar Atij askënd në adhurim
• Të falësh namazin
• Të japësh zekatin
• Të mbash lidhjet farefisnore.
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Profeti (a.s) ka thënë:

“O njerëz! Nëse dëshironi të hyni në Xhenet me paqe, atëherë:

• Përhapeni selamin
• Ushqeni të varfërit
• Mbani lidhjet farefisnore
• Faluni natën, teksa njerëzit janë në gjumë”.

Pesë cilësitë e mira të Profetit (a.s):

Njëherë bashkëshortja e Profetit (a.s) - Hatixhja (r.a) - i tha atij: “Allahu 
nuk ka për të të humbur asnjëherë, sepse ti gjithmonë:

• I mban lidhjet farefisnore
• Thua të vërtetën
• E ndihmon të dobëtin
• E respekton mikun
• E përkrah  të drejtën”

Historia islame ka dëshmuar, se këto pesë cilësi të mira i ka pasur edhe 
Ebu Bekri (r.a) - shoku më i ngushtë i Profetit (a.s).
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Mbajtja e lidhjeve farefisnore:

• Është shkak për të hyrë në Xhenet
• Është tregues i besimit
• Është prej punëve më të dashura tek Allahu
• Është shkak për shtimin e jetës dhe të rrizkut
• Është shkak për shpejtimin e shpërblimit

Disa prej shkaqeve të shkëputjes së lidhjeve farefisnore:

• Besimi i dobët
• Injoranca
• Mendjemadhësia
• Neglizhenca dhe dembelizmi
• Rendja pas qejfeve të dynjasë
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Në orën e edukatës islame, fëmijët mësuan se për 
t`i mbajtur lidhjet farefisnore, ata duhet:

• Të shkëmbejnë vizita.
• Të pyesin herë pas here për njëri-tjetrin, duke shfrytëzuar mjetet 

e teknologjisë.
• Të shkëmbejnë dhurata mes tyre.
• Të respektojnë më të madhin dhe ta tolerojnë 

më të voglin.
• Të marrin pjesë në festat dhe hidhërimet e tyre.
• T’i vizitojnë të afërmit kur ata sëmuren.
• T’i këshillojnë për punë të mira.
• T’i luten Allahut, që t’u japë atyre mbarësi, harmoni dhe sukses.
• Të mos i urrejnë e as të mos i kenë zili të afërmit e tyre.

Ng jarje e vërtetë:

Kohë më parë, në Shqipëri ka sunduar sistemi komunist. Ky sistem ka 
pasur shumë gjëra të këqija, ndër të cilat po veçojmë njërën prej tyre:
Komunistët e patën futur padrejtësisht xhaxhain e mamasë time në 
burg. Xhaxhai bëri 8 vite në burg, kot së koti dhe pastaj doli nga burgu. 
Çfarë kishte përjetuar në burg, ishte shumë më e lehtë se ajo që do të 
përjetonte, pasi të dilte prej tij.
Të gjithë njerëzit e afërt u larguan prej tij dhe nuk vinin ta vizitonin, nga 
frika se mos komunistët i quanin edhe ata të këqinj. Kështu, xhaxhai 
i mamasë time mbeti pa të afërm, miq e dashamirës, sepse të gjithë 

iu shmangën atij, përveç mamasë time e cila shkoi e 
vizitoi në shtëpi dhe i mbajti fort lidhjet farefisnore 
për vite me rradhë, pavarësisht periudhës së vështirë 
që po kalonte xhaxhai dhe familja e tij. Xhaxhai, nusja 
dhe fëmijët e tij nuk ia harruan kurrë këtë të mirë 
mamasë time.
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Ajna është vajzë shembullore:

• Ajo i fal me përpikmëri pesë namazet.
• Ajo sillet mirë me prindërit.
• Ajo i mban lidhjet farefisnore.
• Ajo merr nota të larta në shkollë.
• Ajo kujdeset për higjenën personale.
• Ajo i ndihmon nevojtarët.
• Ajo flet gjithmonë të vërtetën.

Edukata ime me farefisin dhe të afërmit:
• Unë i mbaj gjithmonë lidhjet me farefisin dhe të afërmit.
• Unë i respektoj të afërmit e mi.
• Unë i vizitoj të afërmit e mi.
• Unë interesohem për të afërmit e mi.
• Unë i ndihmoj të afërmit e mi, kur ata kanë nevojë për mua.
• Unë gjithmonë i lutem Zotit për të afërmit e mi.



Mësimi 30 edukata me farefisin dhe tË afËrmit

317

Argëtim dhe zbavitje

A e dini se:

Kush i ngriti bibliotekat? 
Ato janë themeluar që në shekullin e X-të nga Ibn El-Nadim. Në atë kohë, 
njerëzit mblidheshin për të lexuar, për të blerë libra, apo thjesht për të 
shkëmbyer ide rreth librave.

Kuiz:

Luli, babai dhe motra e vogël 2 vjeçe kanë nga një biçikletë. Sa rrota 
biçiklete janë gjithsej?
Përgjigja: 7 rrota. 2 janë të Lulit, 2 të babait dhe 3 të motrës sepse ajo nget një 
biçikletë me 3 rrota, ngaqë është e vogël.

Gjëegjëzë:

As ankohet e as nuk qan
Vetëm peshë shpinës mban
Shumë vuan e gjora kafshë
Pasi mendjen e ka të trashë

Për të qeshur:

Nastradini hyn në një lokal dhe e pyet kamarierin: A ka ujë?
Kamarieri: Po zotëri, sa të duash.
Nastradini: Mirë, më jep një peshqir.
Kamarieri: Përse zotëri?
Nastradini: Sepse dua të lahem.

(gomari)
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Gjej fjalët e mëposhtme!

Udhëtim, Tren, Sadaka, Jetim, Komshi, Farefis, Varfanjak

V S S T Y A I B DH S

SH V A R F A NJ A K F

O E D E O LL X D O A

I Ë A N J E T I M R

NJ N K N F G H GJ SH E

D P A L P Q C H I F

B TH U DH Ë T I M I I

A U I DH Ë T O M S S

Gjej rrugën për tek Kurani
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Ushtrime

Ushtrimi 1: Përgjigju pyetjeve të mëposhtme:

1- Për çfarë urdhëron Allahu në Kuran?
2- Cilët janë punët më të mira tek Allahu?
3- Cilat janë pesë cilësitë e mira të Profetit (a.s)?
4- Si duhet t’i mbajmë lidhjet farefisnore?
5- Çfarë ndodh, nëse i mbajmë lidhjet farefisnore?
6- Përse Ajna është vajzë shembullore?

Ushtrimi 2: Plotëso vendet bosh!

1- Allahu urdhëron për ..................... ndaj të afërmve
2- O ju njerëz! Nëse dëshironi të hyni në ………… me paqe: Mbani lidhjet 
farefisnore...
3- Mamaja ime i mbajti ............ lidhjet farefisnore për vite me rradhë,
4- Ajo i mban lidhjet…………………….
5- Të shkëmbejnë ......................

Ushtrimi 3: Si kanë vepruar këta fëmijë? Vendos shenjën ose 
x për çdo rast.

□  Abi zihet dhe grindet me kushërinjtë.
□  Genti i merr në telefon çdo ditë kushërinjtë.
□  Kenza gëzohet, kur tezja i vjen në shtëpi.
□  Frida i viziton gjithmonë të afërmit.
□  Sibora i uron të afërmit e saj në raste festash.
□  Enesi mërzitet, kur i vijnë kushërinjtë në shtëpi.
□  Belkisa mori pa leje një kukull nga shtëpia e xhaxhait.
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Falenderime dhe vlerësime

Fëmijë të dashur!

Profeti ynë i dashur, Muhamedi (a.s) na mëson se: “Nuk e ka falenderuar 
Allahun ai person, i cili nuk falenderon njerëzit”.

Nisur nga kjo fjalë e Profetit (a.s), gjej rastin të falenderoj dhe të vlerësoj 
të gjithë ata, të cilët kanë kontribuar, që ky libër të arrijë deri në duart 
e lexuesve.

Gjithashtu, falenderoj paraprakisht të gjithë ata, të cilet do ta lexojnë 
këtë libër dhe do të përfitojnë prej tij, ashtu siç i nxis dhe vlerësoj të 
gjithë ata, të cilët japin kontributin e tyre në fushën e edukimit dhe 
kultivimit të vlerave të larta morale e njerëzore në shoqëri.

Një falenderim i veçantë shkon edhe për ata bamirës, të cilët kanë 
kontribuar me vlerë monetare për botimin e këtij libri.

Po ashtu, në e-mailin tim mus_ha@yahoo.com mirëpres të gjitha sugjerimet 
dhe vërejtjet ndaj këtij libri, në mënyrë që të përmirësojmë atë që është 
e nevojshme në ribotimin e tij.

Falenderimi fillim e mbarim i takon Allahut të Madhëruar,  

i Cili e bëri të mundur të gjithë këtë.
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Pasthënie e librit

Fëmijë të dashur!

Këto janë rreshtat e fundit të këtij libri. Shpresoj që ky libër t`ju ketë 
pasuruar me informacione të dobishme fetare e kulturore, të cilat do 
të ndikojnë në përmirësimin e raporteve tuaja me Allahun, me fenë, me 
Kuranin, me Profetin, me adhurimet, me prindërit, me shokët e shoqet, 
me mësuesit, me komshinjtë, madje edhe me kafshët e shpezët dhe 
gjithçka që ju rrethon.

Ju uroj suksese të mëtejshme në fushën e dijes. 

Es selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu

Paqja e Allahut qoftë gjithmonë me ju.

Elton Harxhi

Nëntor 2021, Tiranë.






