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30 ditë aktivitete për          

muajin Ramazan1 
 

Pjesa e parë 

 

 

 
Përgatiti: Ummu Muhamed Breznica 

 

 

 
1 Bazuar në librin “Ndejat e muajit Ramazan”, marrë nga:  
https://cdn.udhezimi.com/wp-content/uploads/2020/03/Ndejat-e-Muajit-Ramazan.pdf 

https://cdn.udhezimi.com/wp-content/uploads/2020/03/Ndejat-e-Muajit-Ramazan.pdf
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Dita e 1-rë: Vlera e muajit Ramazan 

             Ramazani është muaj i mirësive, i bereqetit e bekimeve. 

 

 Zbërthe dy argumente, nga Kurani dhe suneti, që merren për vlerën e 

muajit Ramazan. 

       1                                1 

Muaji i Ramazanit      Kur vjen          Kurani,             është ai, 

   në të cilin         hapen dyert      ka zbritur      muaji Ramazan          

që është udhërrëfyes          e Xhenetit,            mbyllen dyert               

për njerëzit,          e Xhehenemit dhe         dhe dallues (i së                    

plot me shenja         mirës nga         prangosen shejtanët. 

rrugën e drejtë               të qarta për               e keqja). 

Ka thënë Allahu i Lartësuar: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________ El-Bekare, 1852
 

Ka thënë profeti Muhamed (salAllahu alejhi ue selem): 

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________ Buhariu 

 
2 Gjej ajetin në Mus’haf dhe mësoje atë përmendsh. 
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Dita e 2-të: Vlera e agjërimit 

       Agjërimi është prej adhurimeve më të vlefshme dhe prej bindjeve 

       më madhore me të cilat e adhurojmë Allahun dhe i bindemi Atij.  

 Plotëso shkronjat në tabelën e dytë duke u ndihmuar nga tabela e parë. Zbulo 

fjalët me të cilat do ta kompletosh hadithin e dhënë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Çdo __ __ __ __ __ e birit të __ __ __ __ __ __ është për të. __ __ __ vepër e                 

__ __ __ __ shumëfishohet ___ __ __ __ __ deri në shtatëqindfish. __ ___ __ __ __ 

ka thënë: “Përveç __ ___ __ __ __ __ __ __, ai është për Mua dhe Unë                            

___ __ __ __ __ __ __ __ për Të, ngase agjëruesi e __ __ __ __ __ __ __ epshin dhe 

ushqimin për hir __ __ __ __ __.” (Muslimi)  
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 Zbulo fjalët tek kolona B duke u ndihmuar nga kolona A për të plotësuar 

me to këtë hadith madhështor. Mësoje përmendsh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profeti Muhamed (salAllahu alejhi ue selem) thotë: "Agjërimi dhe 

Kurani do të ndërmjetësojnë për njeriun në Ditën e Kiametit. 

Agjërimi thotë:  

"O Zoti im! Unë e kam penguar nga __ ___ __ __ __ __ dhe             

__ __ ___ __ __ gjatë __ __ __ __ __, andaj më ndërmjetëso për 

të!" Ndërsa, Kurani thotë: 

"O Zoti im! Unë e kam penguar nga ___ __ __ __ gjatë                       

__ __ __ __ __, andaj më ndërmjetëso për të!" Dhe të dytë 

ndërmjetësojnë." (Sahih El-Xhami) 
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Dita e 3-të: Gjykimi për agjërimin e Ramazanit 

Agjërimi i Ramazanit është prej shtyllave të Islamit, është një prej bazave 

mbi të cilën ndërtohet ai. 

 

 Përshkoje labirintin nëpër katrorët fqinjë, pa i tejkaluar apo përsëritur 

ata, për të gjetur ajetin e dhënë. Shkruaje në fund atë. Mësoje 

përmendsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________3 

 
3 Gjej ajetin në Mus’haf dhe mësoje atë përmendsh. 
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 Përshkoje labirintin nëpër katrorët fqinjë, pa i tejkaluar apo përsëritur 

ata, për të gjetur hadithin që është argument për hyrjen dhe 

përfundimin e muajit Ramazan. Shkruaje dhe mësoje përmendsh atë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ (Buhariu, Muslimi) 



7 

 

Dita e 4-të: Gjykimi për namazin e natës 

Allahu ua ka bërë obligim njerëzve faljen e pesë kohëve të namazit, gjatë 

ditës e natës, të cilat janë pesë në numër, por në shpërblim e vlerë janë sa 

pesëdhjetë. Allahu ka ligjësuar dhe pëlqyer për njerëzit që të shtojnë sa më 

shumë prej namazeve vullnetare, që të plotësojnë namazet farz dhe që të 

afrohen sa më shumë tek Ai (përmes veprimit të tyre). 

Nuk ka namaz nafile më të vlefshëm sesa ai i natës. 

 

 Plotëso vendet boshe me fjalët brenda kllapave. 

(Xhenet, mëkatet, shtrati, vitrin, imamin, Zotit, Ramazan, gëzimesh, 

Namazi, robëreshat, farz, selamin, pesë, natën)  

Ata ngrihen nga _______, i luten _______ të tyre me frikë e shpresë dhe 

japin nga ajo që iu kemi dhënë Ne. Askush nuk di se çfarë _________ janë 

fshehur për ata (në jetën tjetër), si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. 

(Es-Sexhde, 16 – 17) 

_________ më i vlefshëm pas namazit _______, është namazi i natës. 

(Muslimi) 

“O ju njerëz, përhapeni ________, jepni ushqim, mbani lidhjet farefisnore 

dhe faluni natën kur të tjerët janë në gjumë, do të hyni në _________ me 

selam. (Tirmidhiu) 

Ai që do të falë _______ një rekatësh, i lejohet ta bëjë këtë. (Nesaiu) 

Ai që do të falë vitrin me ______ rekate, i lejohet ta bëjë këtë. (Nesaiu, Ebu 

Davudi) 

Kush fal namaz nate në _________ me besim dhe shpresë, do t’i falen 

_________ e kaluara. (Buhariu) 

Ai që falet me ________ derisa ta përfundojë namazin, i shkruhet sikur është 

falur tërë _________. (Tirmidhiu) 

Mos i pengoni ___________ e Allahut prej xhamive të Allahut. (Buhariu, 

Muslimi) 
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 Fjalët nga ushtrimi paraprak të gjenden në enigëm poshtë duke lexuar 

horizontalisht: djathtas - majtas dhe majtas - djathtas, dhe vertikalisht: 

lartë - poshtë dhe poshtë - lartë. Teprojnë edhe nëntë shkronja. Zbulo 

çfarë është fshehur pas tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Dita e 5-të: Vlera dhe llojet e leximit të Kuranit 

Për leximin e Kuranit kanë ardhur tekste të shumta nga Kurani dhe suneti, 

të cilat tregojnë për vlerën e madhe të tij. Ato ose flasin për shpërblimin e 

madh për leximin e të gjithë Kuranit, ose flasin për shpërblimin e madh për 

leximin e një sure të caktuar. 

 Plotëso vendet boshe me fjalët brenda kllapave. 

(El-Fatiha, Librin, hurmës, El-Ihlas, besimtarit, shkathtë, El-Bekare, Allahut, 

bindur, Kuranin) 

“Pa dyshim, ata që lexojnë ________ e Allahut, falin namazin dhe japin 

fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë Ne, mund të shpresojnë në 

një fitim që nuk do të humbasë.” (El-Fatir 29) 

“Më të mirët nga ju (myslimanët) janë ata që e mësojnë _______ dhe ua 

mësojnë atë të tjerëve.” (Ibn Maxhe) 

“Ai që është i ________ në leximin e Kuranit, është së bashku me shkruesit 

(engjëjt) që janë të ndershëm e të ________ (ndaj Allahut). Kurse ai i cili e 

lexon atë duke çaluar në lexim dhe e ka vështirë ta lexojë, ka dy shpërblime 

tek Allahu.” Muslimi 

“Shembulli i _________ i cili e lexon Kuranin është sikur shembulli i qitros, i 

cili ka aromë të mirë, por edhe shije të mirë. Shembulli i besimtarit i cili nuk 

e lexon atë është sikur shembulli i __________, ajo nuk ka aromë të mirë, 

porse shijen e ka të mirë.” Buhariu dhe Muslimi. 

“Kush e lexon një shkronjë nga libri i ________ (Kurani), do të ketë 

shpërblim. E shpërblimi dhjetëfishohet. Unë nuk them që ‘Elif Lam Mim’ 

është një shkronjë, por ‘Elif’ një shkronjë, ‘Lam’ një shkronjë dhe ‘Mim’ një 

shkronjë.” (Tirmidhiu) 

Nuk ka namaz ai që nuk e lexon suren _______ (në të). (Buhariu, Muslimi) 

“Në shtëpinë në të cilën lexohet surja ________, nuk hyn shejtani.” Muslimi. 

“Kush e lexon suren ______ dhjetë herë Allahu ia ndërton një pallat (shtëpi) 

në xhenet.”  
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 Së pari shkruaj fjalët nga ushtrimi paraprak te numrat e shkronjave që 

posedojnë. Pastaj plotëso fjalëkryqin duke u bazuar në numrin që 

posedon fjala. Suksese! 

                                                        

6 shkronja              7 shkronja          8 shkronja          10 shkronja         

hurmës                  _________          _________       ___________   

_________            _________          _________  

_________             

_________ 

_________ 
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Dita e 6-të: Kategoritë e njerëzve në agjërim 

     

Sa i përket agjërimit të Ramazanit, njerëzit ndahen në dhjetë kategori. 

 

 Të mësojmë rreth këtyre dhjetë kategorive duke gjetur fjalët e duhura 

në zbrazëtitë e fjalive.  

(paafti, prishë, shërimin, madhore, lejohet, Gruas, shkak, mendja, ushqimi, 

ndaluar) 

1. Muslimani moshë rritur, i mençur, vendas (jo udhëtar), i aftë dhe i fuqishëm 

për agjërim dhe i lirë prej pengesave. Për këtë person agjërimi i Ramazanit 

është obligim dhe nuk i __ __ __ __ __ __ __ ta prishë për ta kompensuar 

më vonë. 

2. Fëmija nuk e ka obligim agjërimin e Ramazanit derisa të hyjë në moshën 

__ __ ___ __ __ __. 

3. I çmenduri, atij që i humbet __ __ __ __ __ __ nuk e ka obligim agjërimin 

e Ramazanit. 

4. I moshuari në moshë të shtyrë. Plaku i cili ka arritur një moshë aq të shtyrë 

saqë nuk e di se çfarë flet, etj. Atëherë për të nuk është obligim agjërimi dhe 

as __ ___ __ __ __ __ i të varfërve.  

5. I __ __ __ __ __ __ në vazhdimësi për agjërim nuk e ka obligim agjërimin 

për shkak të pamundësisë për të agjëruar. 

6. Udhëtari është i lirë të zgjedhë: të agjërojë ose ta __ __ __ ___ __ atë. 

7. I sëmuri i cili shpreson ___ __ __ __ __ __ __ ka tri gjendje: 1. ka për 

obligim të agjërojë. 2. i lejohet ta prishë agjërimin dhe duhet ta prishë atë. 3. 

ka për obligim prishjen e agjërimit dhe nuk i lejohet të agjërojë. 

8. Gruaja me menstruacione e ka të __ __ __ __ __ __ __ të agjërojë. 

9. __ __ __ __ __ gjidhënëse dhe asaj shtatzënë i lejohet ta prishë agjërimin. 

10. Ai që ka nevojë ta prishë agjërimin për ___ __ __ __ të një 

domosdoshmërie. 
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 Duke u ndihmuar nga ushtrimi paraprak plotëso fjalëkryqin me fjalët e 

gjetura në kategorinë që i takojnë dhe zbulo fjalën e formuar. 
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shën

Dita e 7-të: Urtësitë e agjërimit 

Allahu çdo gjë e ka krijuar dhe ligjësuar me një urtësi të pakufishme, të 

përsosur. Edhe agjërimi, të cilin e ka ligjësuar Allahu si adhurim ndaj nesh, 

ka urtësi të shumta të cilat domosdoshmërisht kërkojnë që ky adhurim 

patjetër duhet të jetë prej gjërave të cilat Ai ua ka bërë njerëzve obligim (farz). 

Gjithashtu kërkojnë që ky adhurim (agjërimi) patjetër duhet që të jetë prej 

shtyllave të kësaj feje. 

  

 Zbulo fjalët e paraqitura, si në shembull. 

 

 

                                                                                        Allahun 
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 Të mësojmë rreth urtësive të agjërimit duke i vendosur fjalët e gjetur 

nga ushtrimi paraprak në zbrazëtitë e fjalive.  

 

✓ Agjërimi është __ ___ __ __ __ që kryhet për hir të Allahut. 

 

✓ Agjërimi është ___ __ __ __ apo shkak përmes të cilit njeriu e 

arrin __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __. 

 

✓ __ ___ __ __ __ __ __ e zbrazë zemrën, në mënyrë që ajo ta 

kujtojë __ ___ __ __ __ __  dhe të meditojë në Të. 

 

✓ I __ __ __ __ __ __ do ta dijë vlerën e pasurisë që ia ka dhënë 

Allahu. 

 

✓ Stërvitja e vetës për __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___  

(mbajtje për frerë). 

 

✓ Agjërimi bën që __ __ __ __ __ __ __ nëpër të cilët kalon 

gjaku të ngushtohen duke bërë që të ngushtohen dhe rrugët 

përmes të cilave ___ __ __ __ __ __ __ lëvizë në trupin e 

njeriut. 

 

✓ Agjërimi ka dobi të shumta ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
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Dita e 8-të: Rregullat obligative të agjërimit 

Allahu ka caktuar për agjërimin rregulla, të cilave myslimani duhet t’iu 

përmbahet që të jetë agjërimi i tij i plotë e i përkryer. Ato janë dy lloje:  

1. Rregullat obligative.  

2. Rregullat të pëlqyera, 

 

 Rregullat obligative janë të gjitha adhurimet të cilat Allahu i ka bërë 

obligim, qofshin të gjuhës apo të gjymtyrëve. Gjej nga një argument 

për secilën prej këtyre rregullave obligative duke i renditur fjalët. 

Shkruaj ata poshtë tyre. 

 

 Namazi obligativ (farz).  

namazi i atij        “Namazi me       shtatë shkallë.”      vetëm, për        që falet 

   xhemat (në xhami)          është më i          vlefshëm sesa          njëzetë e                  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ (Buhariu, Muslimi) 

 Largimi nga gënjeshtra. 

Njeriu nëse           “Kini kujdes               gënjeni), ngase            e prishja e        

njeriun në prishje,          ndaj gënjeshtrës (mos            vazhdon të gënjejë, 

gënjeshtar i madh.”      dërgon në zjarr.      ajo e dërgon      tek Allahu shkruhet                    

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ (Buhariu, Muslimi) 
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 Largimi nga përgojimi.  

Mos vallë           vëllait të vet                  “...mos e përgojoni              ju do ta 

dëshiron ndokush               njëri-tjetrin!              urrenit këtë!” 

të vdekur?!                   hajë mishin e               Sigurisht që         prej jush të                   

Allahu në Kuran thotë: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ (El-Huxhurat, 12) 

 

 Largimi nga bartja e fjalëve. 

 Xhenet              fjalëve.”                “Nuk               hyn në               bartësi i              

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: 

____________________________________________________________

_______________________________________________ (Buhariu, Muslimi) 

 

 Largimi nga mashtrimi.  

 “Kush             meje.”            nuk             prej          mashtron,        është             

_____________________________________________________ (Muslimi) 

 

 Largimi nga muzika dhe veglat muzikore. 

Kiametit të cilët     prej umetit     “Do të vijnë     do ta lejojnë     veglat muzikore.”  

alkoolin dhe               disa njerëz        tim para            imoralitetin, mëndafshin, 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ (Buhariu) 
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Dita e 9-të: Rregullat e preferuara (pëlqyera) të agjërimit 
 

Rregullat të cilat janë të pëlqyera për t’iu përmbajtur agjëruesi. 

 

 Gjejë përmes kodit sekret rregullat të cilat janë të pëlqyera për t’iu 

përmbajtur agjëruesi. 

     

1.  __ __ __ __ __ __ __      __ __        __ __ __ __ __                        

__ __ __        __ ___ __ __ __. 

2.  ___ __ __ __ __ __ __ __      __ __                                 

__ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __. 

3. ___ __ __ __ __     __     __ __ __ __ __ __ __    __ __                        

__ __ __ __ __ __ __,    __    ___ __ __ __ __ __,    __                           

__ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ ___ __ __ __,    __  

__ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __      

__ __ __ __ __ __     __ __     __    ___ __ __ __ __ __    

__ __ __ __ ___ __.  
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 Gjej dhe shkruaj drejtë argumentet e rregullave të cilat janë të 

pëlqyera për t’iu përmbajtur agjëruesi, si në shembull. 

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:  

1. inuhirgN ën ryfys (e inah) espes ën ryfys ak teqereb 

“Ngrihuni në syfyr (e hani) sepse në syfyr ka bereqet!” (Buhariu, Muslimi)  

 

2. imillaD sem timirëgja ënot edh timirëgja ët evëratthi ët tirbiL, ëtshë iryfys 

(ainërgn e timiqshu ën nësejp e tidnuf ët sëtan).  

____________________________________________________________

_____________________________________________________ (Muslimi)  

 

3. aS ryfys i ërim ëtshë amruh rëp niratmiseb 

___________________________________________________ (Ebu Daud)  

 

4. I ërët ryfys ëtshë teqereb, jadna som e inil ëta, ëtfoq edh em ënj ëknjëllg 

ujë, espes uhallA edh tjëgjne e jiT ënjogrëd etavalas rëp ata ëq ënah ryfys 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ (Imam Ahmedi) 

 

5.  jerP evrëbor ët iM ëq i aud ënaj ata ëq ënjotjepsh ën nejleç e tiratfi (asop 

ët ëjyh ahok)  

____________________________________________________________

_________________________________________________ (Hadith kudsij) 

 

6.  tiseurëgjA ën nëhok e tiratfi, kun i tehozufer ajtul  

_________________________________________________ (Ibn Maxheh) 



19 

 

Dita e 10-të: Leximi i vendimeve, i dispozitave të Kuranit 

Me këtë lloj të leximit është për qëllim: besimi i lajmeve të cilat i ka zbritur 

Allahu në Kuran dhe zbatimi i vendimeve, duke i kryer urdhrat dhe duke u 

larguar prej ndalesave. Ky lloj është qëllimi parësor dhe më i madh për të 

cilin Allahu e ka zbritur Kuranin. 

 

 Rendit togfjalëshat sipas vijueshmërisë së tyre për të formuar ajete, të 

cilat janë argumente/sqarime për këtë lloj leximi të Kuranit. 

 

       për të përsiatur mbi vargjet e tij dhe  

  1    Ky (Kuran) është një libër i bekuar,  

       për t’u këshilluar me të mendarët.  

       që Ne ta kemi zbritur ty (Muhamed),  

____________________________________________________________

_____________________________________________________ (Sad, 29) 

       Ndërsa ai që bën një të keqe,  

       Kush bën një të mirë,  

       do të dënohet vetëm aq sa e meriton vepra e tij.  

        do të ketë shpërblim më të mirë se ajo.  

____________________________________________________________

_________________________________________________ (El-Kasas, 84) 

        ti do ta shihje atë (mal) të përulur  

        Sikur këtë Kuran t’ia shpallnim ndonjë mali,  

        dhe të copëtuar nga frika e Allahut.  

____________________________________________________________

_________________________________________________ (El-Hashr, 21) 
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Kuiz me njohuritë e fituara gjatë këtyre dhjetë ditëve 

 

1) Sa është vlera e pesë namazeve         2) Cila nga këto kategori nuk e ka obligim 

 obligative?                                                  agjërimin e muajit Ramazan? 

 

a. pesë.                                                    a. muslimani moshërritu. 

b. pesëdhjetë.                                          b. fëmija i vogël. 

c. dhjetë.                                                  c. muslimani i mencur. 

ç. njëzetë.                                                ç. vendasi (jo udhëtari). 

 

3) Si vazhdon hadithi: “Nuk ka namaz     4) Cila fjalë mungon në kët urtësi: “Agjërimi 

      ai që nuk e lexon suren...”?                       është ... që kryhet për hir të Allahut”? 

 
    a. El-Ihlas.                                                   a. rrugë. 

    b. El-Kafirun.                                               b. adhurim. 

    c. En-Nas.                                                   c. shëndetësore. 

    ç. El-Fatiha.                                                 ç. damarët. 

 

5) Nëse hëna e re e muajit Ramazan      6) Si vazhdon hadithi për fjalët e agjërimit në  

nuk shihet, atëherë sa ditë duhet të            Ditën e Gjykmit: “O Zoti im! Unë e kam 

plotësohet muaji Shaban?                           penguar nga ... gjatë ditës”? 

 

    a. 31.                                                          a. gjumi. 

    b. 29.                                                          b. epshet. 

    c. 30.                                                          c. ushqimi. 

    ç. 28.                                                          ç. ushqimi dhe epshet. 

 

7) Cila nga të dhënat hynë tek rregullat     8) Cila nga të dhënat hynë tek rregullat       

 obligative të agjërimit?                                e preferuara (pëlqyera) të agjërimit?  

                                           

a. Largimi nga përgojimi  .                          a. Namazi farz. 

b. Ngritja në syfyr për ushqim.                    b. Largimi nga gënjeshtra. 

c. Shtimi i dhikrit.                                         c. Largimi nga mashtrimi. 

ç. Shtimi i dhënies lëmoshë.                       ç. Shpejtimi në bërjen iftar. 
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Tabela e ditëve të muajit Ramazan 

Data ____________________ 

 

 Ngjyros me të gjelbër katrorin detyrën e të cilit e ke realizur. Mund të 

ndahet katrori sipas pjesës së realizuar. P.sh. nëse e lexon gjysmë 

xhuzi, ngjyroset gjysma e katrorit.  

Dita Falja e 

namazit 

Agjërimi 

i ditës 

Dhikri i 

mëngjesit 

Leximi i 

një xhuzi 

Leximi i 

tefsirit 

Dhikri i 

mbrëmjes 

Detyra e 

broshurës 

 1 
       

  2 
       

  3 
       

  4 
       

  5 
       

  6 
       

  7 
       

  8 
       

  9 
       

 10 
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