
Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

 



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

“… Lutmuni, t’ju përgjigjem…!” 
                                                                (Sure “Gafir”, ajeti 60) 

 
* * * 

 
Profeti Muhammed (s.a.u.s.) ka thënë:  
“Lutjuni All-llahut dhe jini të bindur  

se Ai do t’ju përgjigjet.” 
 
 

Imam Aliu (a.s) ka thënë:  
“Lutësi që nuk punon, është si shigjetari  

që nuk ka hark”. 
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FJALA E BOTUESIT 
 
 
 Falenderimi dhe lavdërimi janë vetëm për Allahun, 
Krijuesin dhe Rregulluesin e botëve, Atij i lutemi të 
dhurojë paqë e nderim për Profetin tonë [a.s.], për 
familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnikë dhe për të 
gjithë muslimanët e muslimanet që ndjekin me bindje e 
besnikëri udhëzimin për në rrugën e drejtë me të cilin 
atë e dërgoi Allahu mëshirë për të gjithë njerëzimin. 
 Dashuria dhe respekti i madh me të cilin Allahu e ka 
rrethuar njeriun, shprehet qartë në fjalën e të Lartit: - 
(lekad kerr’rremnà beni Àdeme)   «...مآد يننَا بكَرَّم لَقَد» «Me 

të vërtetë Ne i nderuam pasardhësit e Àdemit 
(njerëzit)…» (Sure“El-Isrà”, ajeti 70). Respekti i Allahut 
i shprehur në këtë ajet të nderuar për krijesën e Tij më 
të përsosur, tregohet qysh në suren e parë të Kur’ànit 
Kerijmit, në suren “El-Fàtiha”, sure me të cilën musli-
manët janë urdhëruar të falin të gjitha namazet. 
Respekti i Allahut për njerëzit në përgjithësi, si dhe 
dashuria e kujdesi i Tij i veçantë për besimtarët, janë 
evidente në këtë sure të nderuar, ku Allahu i Lartësuar i 
mëson muslimanët se ata kanë detyrë t'i fillojnë të gjitha 
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punët vetëm me emrin e Allahut dhe pastaj ta falende-
rojnë e ta lavdërojnë Atë, ashtu siç e merion të falende-
rohet e të lavdërohet i Adhuruari Një e i Vetëm dhe 
pastaj u tregon atyre si t’i luten Atij dhe çfarë të 
kërkojnë prej Tij. 
 Në suren “El-Fàtiha”, pas falenderimit e lavdërimit 
të Allahut, muslimani bën pohimin e tij solemn: (Ij’jàke 
na'budu ue Ij’jàke neste'ijn) «...ُنيتَعنَس اكيا و دبنَع اكيا...» 

«…vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje 
ndihmë kërkojmë…». Me këtë pohim, muslimani 
deklaron hapur e me vendosmëri se ai kurrë e në asnjë 
rast nuk do të adhurojë dikë tjetër përveç Allahut dhe 
se ndihmë e mbrojtje ai do të kërkojë vetëm prej 
Allahut dhe kurrë e asnjëherë prej të tjerëve. Më pas, 
muslimani e vazhdon lutjen drejtuar Allahut me kërke-
sën për ta udhëzuar atë në rrugën e drejtë, në rrugën e 
atyre njerëzve mbi të cilët Allahu ka derdhur mirësi të 
mëdha dhe jo në rrugën e atyre që kanë shkarë në rrugën 
e humbjes.  
 Siç shihet, lutja i drejtohet Allahut pa ndërmjetës, 
sepse muslimani beson se ndërmjet tij e ndërmjet 
Allahut nuk ka ndërmjetësues që duhet të ndërhyjë 
pranë Allahut të Lartësuar, që adhurimet e bëra prej tij 
në zbatim të urdhërit të Allahut me nënshtrim të plotë, 
të jenë të pranueshme tek Mëshirëmadhi; gjithashtu ai 
beson se nuk ka asnjë lloj perdeje e pengese që të  
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ndalojë mirësitë që Allahu ka dhuruar për muslimanin e 
devotshëm, njëkohësisht muslimani beson se vetëm 
Allahu di çfarë gjendet në brendi të zemrave dhe se 
vetëm Ai është Fuqiploti për të dëgjuar lutjen e për të 
plotësuar kërkesën e lutësit.  
 Shtrohet pyetja: Ç'është duàjà (lutja)? Nga pike-
pamja gjuhësore, duà (lutje) do të thotë: dëshirë e 
madhe për tek Allahu i Lartësuar (Shih fjalorin: 
“Lisànul 'arab”, vëll. 4, f. 360). Në gjuhën arabe, fjala 
"duà" herë vjen në kuptimin e kërkimit të ndihmës, 
herë në kuptimin e adhurimit dhe herë në kuptimin e 
lutjes. Dijetarët islamë kanë trajtuar në gjerësi e në 
thellësi kuptimin dhe qëllimin e fjalës "duà", duke 
argumentuar shpjegimet e bëra me ajete të Kur’ànit 
Kerijm dhe me hadithe të Profetit [a.s.].   
 Allahut nuk i bëhet lutje vetëm për të kërkuar plotë-
simin e interesave të kësaj bote, pasi besimtari i vërtetë, 
në radhë të parë, në lutjen e tij i kërkon Allahut mëshi-
rën e Tij dhe mbrojtjen që Mëshirëmadhi ka rezervuar 
për ata që ruhen nga mëkatet e fajet; ai i lutet Allahut të 
Lartësuar i bindur plotësisht se askush tjetër përveç Atij 
nuk do të kishte mundësi të dëgjonte e t’i përgjigjej 
lutjes së tij? 
 Vetëm i Gjithëdituri i di hallet dhe nevojat që kanë 
njerëzit, prandaj ata i drejtohen vetëm Atij, ashtu siç 
urdhëron i Larti në fjalën e Tij në Kur’ànin Kerijm: 
«Dhe Zoti juaj tha: Më thirrni Mua, Unë ju përgji-
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gjem juve…»  كُمبقَالَ رو» «...لَكُم تَجِبى اَسونعاد  (Ue kàle 

Rab’bukumu-d’ùnij estexhib lekum…) (Sure “Gàfir”, 
ajeti 60). 
 Në ajete të ndryshme të Kur’ànit Kerijm, Allahu me 
mirësinë e Vet, i mëson robit të Tij besimtar edhe me 
ç’fjalë t’i drejtohet Atij dhe urdhëron e thotë: 
(Ue lil-làhil-esmàul-husnà fed'ùhu bihà…) 

  ».«وللَّه األَسماء الْحسنى فَادعوه بِها..

 «Allahu ka emrat më të bukur, prandaj thirreni Atë 
(lutjuni Atij) me ato (emrat e bukur)…» (Sure “El-
A'ràf”, ajeti 180). Pra, Allahu urdhëron që Atij t’i lutemi 
me emrat e Tij të bukur, me ato emra e cilësi të larta me 
të cilat Ai e ka përshkruar veten e Tij në Kur’àn. 
Dijetarët e fesë, në studime të veçanta, kanë hulumtuar 
dhe kanë shpjeguar veçantitë e mirësive që ka secili nga 
emrat e bukur të Allahut dhe në këtë kuadër kanë 
orientuar edhe me cilin emër të bukur duhet thirrur Ai 
për një punë të caktuar.  
 Besimtari i përkushtuar, krahas detyrimeve për siguri-
min e mjeteve të jetesës vetëm me rrugë të lejuara sipas 
ligjit të Islamit, si dhe përmbushjes së detyrimeve fami-
ljare e shoqërore, për asnjë rast ai nuk lë pas dore 
kryerjen e adhurimeve ditore të urdhëruara dhe vazhdi-
misht mban në zemër “dhikrin”, përmendjen e Allahut, 
fjalë që në Librin e Allahut përmendet 275 herë, prandaj 
gjuha e tij është aq e lakueshme për të përmendur 
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Allahun e Lartësuar dhe për të falenderuar Atë, ashtu siç 
urdhëron i Larti në fjalën e Tij të nderuar: 
(fedhkurùnij edhkurkum ueshkurù lij ue là tekfurùni) 

 Më përmendni» «فَاذْكُرُونى أَذْكُرْكُم واشْكُرُوا لى ْو َالَ تَكْفُرُونِ»

Mua, t’ju përmend edhe Unë juve; më falenderoni 
Mua dhe mos u bëni mosmirënjohës ndaj mirësive 
të Mia» (Sure “El-Bekareh”, ajeti 152). Në këtë ajet të nde-
ruar përfshihen të gjitha llojet e përmendjeve: adhurime 
të urdhëruara, adhurime të vullnetshme, këndim Kur’àni, 
përmendje të Allahut dhe të tjera punë të mira që bën 
besimtari për të arritur të meritojë kënaqësinë e Allahut.  
 Duàja (lutja) dhe dhikri (përmendja e Allahut) për 
besimtarin fillon çdo ditë qysh me pastrimin e pjes-shëm 
(abdesin) ose të përgjithshëm (guslin) që ai bën për të 
faluar namazin e Sabahut dhe vazhdon me lexim Kur’ani, 
me përsëritjen e “dy dëshmive”, me thirrjen e Allahut me 
emrat e Tij të bukur, me falenderimin dhe me lavdërimin 
e Zotit të botëve, me pastrimin e Tij nga çdo e metë, pra 
ai e përmend Krijuesin e vet me lutje të merituara vetëm 
për të Adhuruarin e Vetëm dhe patjetër edhe me salavate 
për të Dërguarin e Allahut. Kështu kanë vepruar edhe 
sahabët e Profetit [a.s], të cilët nga forca e madhe e besi-
mit që kishin në zemrat e tyre, i kërkonin të Dërguarit të 
Allahut të nxiste për më shumë adhurime të vullnetshme.   
 Duàtë (lutjet) që këndohen në hutbenë (ligjëratën) para 
namazit javor të Xhumasë dhe dy hutbetë vjetore që 
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këndohen pas faljes së namazit të Bajrameve, janë raste 
gëzimi të veçantë për muslimanët, të cilët dëgjojnë nga 
imamët e nderuar duà (lutje) me fjalë që lënë mbresë në 
zemrat e besimtarëve; gjithashtu në ato vende islame ku 
praktikohet këndimi i Duàsë së Kunutit më zë të lartë në 
namazin e Vitrit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, siç 
ndodh në xhaminë e Qabes dhe në xhamitë kryesore të 
vendeve muslimane ku ndiqet një praktikë e tillë, si edhe 
duàtë (lutjet) që bëhen në raste të ndryshme gëzimi e 
hidhërimi, muslimanët dëgjojnë imamët e nderuar t’i 
drejtohen Allahut me duà (lutje) e të kërkojnë me përgjë-
rim mëshirë, mbrojtje e ndihmë prej Tij; në të gjitha këto 
raste, besimtarët i përcjellin në heshtje fjalët e duàsë 
(lutjes) dhe kur imami mbaron duànë (lutjen) e rastit, ata 
me një frymë luten bashkarisht: AMIN–O Allah pranoje!  
 Fjala “duà” (lutje) në Kur’àn përmendet 215 herë, 
prandaj muslimani është i ndërgjegjshëm për rëndësinë 
e duàsë (lutjes), por ai e di mirë se duàja (lutja) drejtuar 
Allahut nuk mund të jetë e pranueshme pa kushtet para-
prake: besim të patundur, nënshtrim dhe përgjërim të 
plotë, se vetëm Allahu e dëgjon dhe i përgjigjet duàsë 
(lutjes) së tij; çka do të thotë se muslimani që i lutet 
Allahut, është korrekt me kryerjen e detyrimeve që ia 
ngarkon feja, është i pajisur me edukatën që ia mëson 
Kur’àni dhe ndjek Sunnetin (traditën) e Profetit [a.s.]; 
gjithashtu ai ka vetinë e bamirësisë, të mirësjelljes ndaj 
prindërve, kryen detyrimet e përgjegjësitë ndaj vetes, 
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ndaj familjes, ndaj të afërmve e ndaj shoqërisë dhe tek ai 
nuk vërehen vese të ulta, si kopracia për punë të nderuara 
dhe nga ana tjetër shpenzim për punë të kota; me një 
fjalë, muslimani i devotshëm qëndron larg rrugëve që 
çojnë në veprime të ndaluara, apo në punë të urryera, 
punë që e ulin dhe e degradojnë njeriun moralisht.  
 Muslimanët janë të bindur se porta e mëshirës së 
Allahut është pambarimisht e gjerë për të hyrë në të edhe 
mëkatarët e këtij ummeti (kësaj bashkësie); ata besojnë se 
edhe porta e pendimit të sinqertë para Allahut është 
gjithmonë e hapur për ta, sepse që të gjithë janë pjesë-
tarë të asaj pjese të ummetit të Hz. Muhammedit [a.s.] 
që kanë pohuar të dyja dëshmitë dhe të gjithë kanë të 
përbashkët: besimin në Allahun, besimin në të Dërgu-
arin e fundit të Allahut, Muhammed ibn Abdullahin dhe 
besimin në Librin e Allahut, që do të thotë: (Ijmànun 
bimà xhàe min 'indil-làhi ue bimà xhàe min 'indi 
resùlil-làhi) – إيمان بما جاء من عند اهللا و بما جاء من عند رسول اهللا)(  

“besim i plotë në atë çka është zbritur prej Allahut dhe 
besim i plotë në atë çka është porositur prej të Dërguarit 
të Allahut”; të gjithë kanë një Kible të përbashkët dhe të 
gjithë quhen muslimanë – njerëz të nënshtruar ndaj 
Allahut – të gjithë kanë të njëjtën fe, e cila quhet Islam, fe 
me të cilën vetë Allahu është i kënaqur që ajo është feja 
jonë, me kusht që të mos kenë bërë ndonjë prej vepri-
meve që e prishin dhe e shkatërrojnë besimin. 
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 Lutja është lavdëruar shumë edhe në fjalët e të 
Dërguarit të Allahut. Nuk mund të ketë fjalë më 
kuptimplotë, ashtu siç janë të gjitha thëniet e tjera të të 
Dërguarit të Allahut, se fjala që ka thënë Resulull’llàhi 
në lidhje me lutjen: «Lutja është truri i adhurimit.» 
dhe «Lutja është adhurim.». Padyshim, fjala është për 
atë lutje që i drejtohet Allahut nga thellësia e zemrës, me 
nënshtrim të plotë, me përvuajturi dhe me besim të 
patundur se lutjen e dëgjon vetëm Allahu dhe asaj i 
përgjigjet vetëm Ai; prandaj besimtari mundohet të 
përzgjedhë fjalët me të cilat ai lutet dhe thërret Krijuesin 
e vet dhe, para së gjithash ai i lutet Krijuesit të botëve 
me emrat e Tij të bukur, emra që kumbojnë aq ëmbël në 
veshin e vetë lutësit dhe të çdo dëgjuesi. 
 Lutjet (duàtë) që na kanë përcjellur dijetarët prej 
brezit të parë të muslimanëve, si dhe lutjet (duàtë) që 
kanë bërë e bëjnë imamët; me lejën e Allahut i sjellin 
dobi muslimanëve, sepse fjalët e lutjeve lënë gjurmë në 
zemrën e besimtarit, e bëjnë besimtarin të përqendro-
het me përulje të plotë ndaj madhështisë së Allahut 
dhe të druhet shumë prej dënimit të Tij, e bëjnë atë të 
shohë me sytë e zemrës, të mendojë vetëm me shpirt 
dhe jashtë interesave e dëshirave të kësaj bote të për-
kohshme; e bëjnë atë të zhveshë veten nga egoizmi, të 
pastrojë zemrën nga smira e zilia, të vështrojë në mje-
disin ku jeton vetëm nën prizmin e Kur’ani Kerijmit 
dhe në përputhje të plotë me “Sunnetin” e të Dërguarit 
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të Allahut. Pas lutjes (duàsë), besimtari fiton një qetësi 
e kënaqësi të veçantë që atij i vjen nga brendësia e 
qënies së vet; ndihet më i sigurt në vetvete dhe beson 
se është afruar më pranë mëshirës së Allahut të lartë-
suar. Lutja (duàja) në fundin e çdo adhurimi, apo pas 
mbarimit të çdo pune a veprimi të nderuar, vjen për 
besimtarin si plotësim i vetë adhurimit e i veprimit të 
bërë dhe, me lejën e Allahut ka edhe begatinë e 
mëshirën e Tij, si dhe shtim të dashurisë së ndërsjellë e 
falje mëkatesh për pjesëmarrësit në lutje. 
 Nga ajetet e Kur’àni Kerijmit dhe Hadithet e të 
Dërguarit të Allahut mësojmë se koha më e përshtat-
shme për të thirrur Allahun dhe për t’iu lutur Atij, është 
pjesa e tretë e natës, koha kur muslimani për hir të 
Allahut lë shtratin dhe ngrihet të falë namaz të vullnet-
shëm, plotësisht i përulur dhe i vetëdijshëm se lutja e 
tij do të gjejë përgjigje; ashtu siç mësojmë edhe për 
kohët e tjera, në të cilat me lejen e Allahut është garan-
tuar pranimi i lutjes dhe falja e gabimeve nëpërmjet 
pendimit të sinqertë. Edhe në rast se lutja nuk gjen 
përgjigje, përsëri muslimani e di mirë se vonimi i përgji-
gjes ose i mospërgjigjes së lutjes për çështje të kësaj 
bote, është për të mirën e lutësit dhe aspak në dëmin e tij, 
sepse vetëm Allahu ka emrin e bukur “El Hakijm” - i 
Urti - që do të thotë: vetëm Ai çdo gjë e bën ashtu siç 
duhet bërë dhe e vë atë vetëm aty ku ajo duhet vënë. 
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 Dijetarët e brezit të parë të muslimanëve fillonin të 
luteshin vetëm pasi këndonin sure të tëra nga Kur’àni 
Kerijmi e pas një dhikri të gjatë dhe vetëm atëherë kur 
kishin arritur në atë gjendje, në të cilën mendja e tyre 
shkëputej krejtësisht nga mjedisi rrethues; pikërisht në 
një gjendje të tillë shpirtërore ata ishin më të ndërgjegj-
shëm se në asnjë rast tjerër për madhështinë e fuqisë së 
Allahut dhe për frikën e madhe që i kapte për shkak të 
përfytyrimit të dënimit të Tij të rëndë; në këto çaste ata 
ishin plotësisht të vetëdijshëm se nuk kishte shpëtim 
tjetër veç ndihmës dhe mëshirës së Allahut, prandaj ata 
fillonin të thërrisnin Allahun e Lartësuar dhe t’i lute-shin 
Atij me fjalë që u dilnin nga thellësia e shpirtit. Në fakt, 
lutja e tyre në një gjendje të tillë shpirtërore, ishte një 
bisedë intime (Munàxhàt) me sy të kthyer kah qielli me 
më të Dashurin e tyre, me Mikun e vetëm që ua di hallet 
e ua plotëson nevojat, prandaj ata i hapnin Atij zemrën 
dhe i parashtronin preokupimin më të madh që kishin: 
ndihmë, mëshirë dhe shpëtim prej Zjarrit. 
 Është e vërtetë se një gjendje të tillë shpirtërore, nuk 
e arrin çdo besimtar, madje edhe ndër sahabët e nde-
ruar, nuk ishin të shumtë ata që kishin arritur gradën e 
lartë të “Njohjes” (ma'rifetit) që përfitohet në atë 
gjëndje të veçantë, kur shpirti del jashtë kornizës së 
trupit dhe manifeston vetvetiu nënshtrimin e plotë 
para madhështisë e para frikës së Allahut të Lartësuar.  
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 Edhe ata Sahabë të nderuar që kanë qenë me detyrë 
pranë të Dërguarit të Allahut, kanë parë nga afër çdo 
veprim e çdo reagim të Profetit [a.s.]; megjithëkëtë, për 
nga ana e afërsisë me Profetin e Allahut asnjëri prej 
atyre dhe askush tjetër nuk mund të barazohet me 
pjesëtarët e familjes së uruar të Profetit [a.s.], në vatrën 
e së cilës është zbritur Kur’àni. Kush tjetër më shumë se 
kjo familje e uruar kishte ditë-natë në gjirin e vet njeriun 
më të përzgjedhur, më të mirin e njerëzve, njeriun më të 
dashur e më të respektuar, të Dërguarin e fundit të 
Allahut, i cili në të gjitha veprimet e qëndrimet e veta, 
rrezatonte vetëm mirësinë dhe drejtësinë që kumtonte 
mesazhi që atij i zbritej për mbarë botën, mesazhi që 
shpallte se ai ishte dërguar mëshirë e udhëzues për në 
rrugën e drejtë për mbarë njerëzimin dhe që njoftonte 
se ai ishte dërguar përgëzues për besimtarët e devot-
shëm dhe paralajmërues për ata që priren kah interesat e 
dëshirat dhe lënë pas dore udhëzimin e Allahut?! Është 
fakt i njohur dhe i pohuar prej vetë Profetit [a.s.] se 
njerëzit që ai donte më shumë, ishin njerëzit e familjes 
së tij të pastër, sepse ata ishin mishi e gjaku i tij dhe që 
ai në shumë raste i përmend në mënyrë simbolike me 
fjalën «يتْرَتع» ('itretij) që do të thotë: “filizat e degës 

sime”. Ishte bija e tij e dashur, zonja e nderuar Fatime 
dhe dy djemtë e saj, nipat e të Dërguarit të Allahut, të 
cilët ai i ka mbajtur në prehër dhe i ka shtrënguar në 
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gjoksin e tij të bekuar; me një fjalë, ata kanë parë e 
kanë dëgjuar prej tij, atë çka nuk ishte e mundur të 
shihnin e të dëgjonin të tjerët, të cilët detyrimisht nuk 
mund të ishin gjithmonë në një shtëpi me të. Le të 
kujtojmë p.sh. se imam Aliu - Allahu i ndriçoftë fytyrën 
- qysh fëmijë i vogël gëzoi mirësinë e madhe të Allahut 
të rritej e të edukohej në gjirin e familjes së Profetit 
[a.s.], ku mësuesi dhe edukuesi për të do ishte vetë i 
Dërguari i Allahut; nëna e tij e dytë, nëna që i bëri të 
gjitha shërbimet që kërkon rritja e fëmijës, ishte vetë 
nëna e besimtarëve, zonja e madhe Hatixhe (Allahu 
qoftë i kënaqur prej saj); gjithashtu imam Aliu, të cilin 
Allahu me mirësinë e Tij e udhëzoi në Islam qysh në 
moshë të njomë, kishte dhuratë prej Allahut edhe 
mprehtësinë e qartësinë e fjalës dhe, falë këtyre dhun-
tive, të gjitha sprovat e jetës së tij në shërbim të Islamit, 
ai i përballoi me durimin shembullor që atij i kishte 
mësuar i Dërguari i Allahut, Profeti [a.s.]. Prandaj nuk 
është rastësi që imam Aliu – Allahu i ndriçoftë fytyrën – 
i cili ishte edhe poet, na ka lënë shumë nga lutje-
meditimet e tij. Ai i drejtohej Allahut sa herë që arrinte 
në atë gjendje shpirtërore të veçantë, kur vetvetiu i bëhej 
e domosdoshme të paraqiste veten me tërë përvuajtjen e 
një robi të nënshtruar plotësisht para madhështisë së 
Allahut të Lartësuar, ashtu siç kishte parë dhe kishte 
dëgjuar të bënte edhe i Dërguari i Allahut, i cili edhe në 
rastet e ndonjë fenomeni atmosferik të rënduar, si 
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rrebesh i madh apo erë e fortë, lutej me përgjërim dhe 
thoshte: “O Allah na shpëto!” dhe kur i thonin: 
"Përse frikësohesh o i Dërguari i Allahut, kur ti ke 
edhe garancinë e sigurinë prej Allahut?!", ai përgjigjej: 
«Kush më siguron mua se edhe ky rrebesh e kjo erë 
nuk janë lëshuar për ndëshkim?!» Ky ishte venerac-
ioni i veçantë i Profetit [a.s.] ndaj Allahut të Lartësuar 
dhe këtë veneracion ai e injektoi në radhë të parë në 
zemrat e pjesëtarëve të familjes së tij të uruar dhe me 
dëshirën e tij të madhe që të jetë edhe në zemrat e të 
gjithë besimtarëve të devotshëm, që ata të luten e të 
thërresin Allahun e Lartësuar të përulur plotësisht para 
madhështisë së Tij dhe ashtu të nënshtruar të kërkojnë 
ndihmë e shpëtim vetëm prej Allahut të Lartësuar.   
 Me rastin e ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit, 
muajit të ummetit të Profetit të Allahut, muajit të 
mëshirës; shoqata "Flladi" në kuadrin e aktivite teve 
islame, boton librin me titull "Lartësimi i Shpirtit" 
me lutje të përcjellura prej burimit më të pastërt, prej 
familjes së uruar të Profetit [a.s]. Këto lutje janë nxjerrë 
prej librit “Mefàtijhul Xhinàn” - Çelësat e Xhenneteve 
- dhe janë lutje-meditime vetëm me emrat e bukur të 
Allahut e me cilësitë e Tij të larta, prandaj detyrimisht 
qëndrojnë më lart se fjalët e të gjithë oratorëve e të 
letrarëve të marrë së bashku. Besimtarët janë të lutur të 
bëjnë kujdes që mundësisht lutjet e tyre t’i bëjnë në 
kohët e pranimit të lutjes dhe vetëm pas këndimit të 
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disa sureve nga Kur’àni Kerijmi një dhikri të gjatë. Le 
të kërkojnë mëshirën e mirësitë e Allahut, thellësiht të 
bindur se vetëm Allahu është Dëgjuesi i lutjes dhe 
vetëm Allahu i përgjigjet lutjes së robit të Tij besimtar.  
  Lusim Allahun të na bëjë prej atyre që lutemi me 
përkushtim, që falenderojmë Krijuesin e gjithësisë dhe 
që shpresojmë vetëm në mirësinë e në mëshirën e të 
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit. AMIN!  
 

Shoqata “Flladi” 
                                                        Tiranë, 2007 
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Kreu i Parë 
 
 

Lutja, njohja  
dhe ndikimet e saj 

 
 

الفصل االول 

في الدعاء، تعريفه و تأثيره 
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LUTJA, PËRGJËRIMI, MEDITIMI 
 

 Falenderimi e lavdërimi janë për Allahun, Zotin e 
botëve, paqë e nderim për zotërinë tonë Muhammedin 
dhe për familjen e tij të pastër. 
 Njeriu, ndryshe nga kafsha është qënie me krijim të 
dyzuar dhe me dy jetë: një jetë tokësore trupore dhe një 
jetë tjetër morale shpirtërore. 
 Nëse ky përkufizim do të shprehej në një mënyrë 
tjetër, do të thuhej se njeriu është zotërues i një orien-
timi shpirtëror e moral në emër të shpirtit dhe të një 
orientimi tjetër jetësor e moral në emër të trupit. 
 Por njeriu në asnjërin prej të dy orientimeve nuk i merr 
njoftimet prej natyrës e prej mjedisit siç i marrin kafshët, 
megjithëse edhe njeriu ka të përbashkët me kafshët më-
nyrën e jetesës dhe të vetë jetës, por te njeriu ka një pro-
gram dhe një platformë tjetër për jetën dhe për jetesën. 
 Njeriut i duhet të përdorë me kujdes mendimin e tij të 
përqëndruar qoftë edhe në shkallën më të ulët që ai të 
kryejë sistemimin e punëve të jetës dhe t’i administrojë 
ato në përputhje me nevojat. 
 Meqenëse fuqia e kuptimit dhe e vështrimit në tërë-
sinë e sendeve është e ndryshme ndër njerëzit, detyri-
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misht edhe realizimi i detyrave të jetës dhe administrimi 
i punëve të saj do të jetë i ndryshëm, madje do të ketë 
diferencime mjaft të ndjeshme; kurse jeta morale dhe 
shpirtërore e njeriut është e kundërta e jetës së tij tru-
pore. Jeta e parë është e përhershme dhe e pazhduk-
shme, për vetë faktin se njeriu merr prej Allahut të 
Lartësuar shpirtin e vet që është i përhershëm dhe, duke 
qenë i tillë, njeriu nuk ka mundësi të administrojë me 
inisiativën e me mendjen e vet programimin e punëve 
të jetës së tij morale. Prandaj atij i duhet patjetër të 
studiojë doktrinat e sakta dhe të vërtetat e qarta. 
Gjithashtu njeriut i duhet që në jetë t’i përmbahet vijës 
së drejtë të programit të vërtetë hyjnor, pasi edhe 
dërgimi i të dërguarve dhe i profetëve ka qenë vetëm 
që të përmbusheshin nevojat dhe kërkesat e kësaj ane 
të jetës, ashtu siç njofton vetë i Larti në fjalën e Tij: 
“Dhe ata që luftuan për hirin Tonë, patjetër që ata do 
t’i orientojmë në rrugën për tek Ne…” (Sure “El-
Ankebùt”, ajeti 69). 
 Këtu del edhe çështja e devotshmërisë, çështja e inte-
resimit për doktrinat dhe çështja e moralit islam, kurse 
përvetësimi dhe asimilimi i çështjeve fondamentale dhe 
i nënçështjeve, del në dukje në praktikimin e adhurimit 
dhe meditimit për madhështinë e Allahut të Lartësuar. 
Të gjithë këta faktorë janë në funksion të vijimit të 
jetës morale e humane të njeriut dhe detyrimisht në 
lidhje të ndërsjelltë me njëra-tjetrën. 
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Kur’àni Kerijm fton besimtarët  
drejt një jete morale 

 
 “O ju që keni besuar, përgjigjjuni Allahut dhe të 
Dërguarit, i cili u fton në atë çka jep jetë për ju…” 
(Sure “El-Enfàl”, ajeti 24). 
 Në një ajet tjetër të Kur’ànit Kerijm mësohet se 
burimi dhe themeli për të gëzuar një jetë morale, është 
puna e mirë e bazuar në besimin në Allahun e Lartësuar: 
“Kush bën një punë të mirë, mashkull ose femër qoftë 
dhe është besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë të 
mirë…” (Sure “En-Nahl”, ajeti 97). 
 Nga sa u tha, lind pyetja: A është në nderin tonë lënia e 
ardhmërisë morale dhe të mbyllim sytë para fuqive e mu-
ndësive shpirtërore të larta, të veçanta dhe thelbësore që 
disponon njeriu dhe të barazojmë njeriun me kafshën?! 
 A nuk është më mirë dhe më e merituar që vullneti e 
vendosmëria të vërtiten në boshtin e drejtë të jetës 
morale dhe humane, në vend të mundimit të vazhdue-
shëm dhe të shumtë që bëhet në rrugën e interesimit 
për zhvillimin dhe rritjen e trupit? 
 Nëse ne do të përgatisim një jetë të mirë me anë të 
lutjes e adhurimit dhe të arrijmë hapa pozitivë e të 
efektshëm, a nuk kemi ecur kështu nëpër rrugët logjike 
e racionale? 
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 Në realitet, ajo që lidh njeriun me plotësimin e së 
vërtetës së tij dhe gjykimin e humanizmit të tij, është 
që ai të jetojë një jetë morale të kënaqshme, sepse edhe 
jeta morale është si jeta e dukshme, por që jeta morale 
të ketë fuqi, ka nevojë të furnizohet me ushqim dhe 
më-nyra e sigurimit të furnizimit të kësaj jete morale 
është adhurimi, lutja e nënshtrimi, ose e thënë me një 
fjali përgjithësuese: Adhurimi do të jetë me kërkimin e 
ndihmës, me lutje e me meditim, qoftë lutja e meditimi 
me zemër, qoftë me fjalë, pasi këto janë lëndët 
ushqyese që furnizojnë e i japin fuqi dhe që krijojnë 
premisat për zhvillimin, fuqizimin e vazhdimë-sinë e 
jetës morale e shpirtërore. Prandaj, njeriut i duhet të 
vëzhgojë ku janë ato, të kapet pas këtyre premisave 
dhe të veprojë sipas atyre. Vlen të përme-ndet se lutja 
ka një rol thelbësor në përmbushjen e kërkesave dhe 
në vazhdimësinë e jetës morale, përveç dobive të 
panumërueshme, prej të cilave njeriu përfiton për të 
dyja jetët dhe për të dy llojet e krijimit të tij të dyzuar: 
trupor e shpirtëror. 
 Kur njeriu lutet, në të vërtetë ai përgatit shkaqet prej 
të cilave pritet realizimi i kërkesës së lutjes dhe në 
mënyrë të përmbledhur kërkesa e lutjes asnjëherë nuk mund 
të jetë në kontradiktë me nënshtrimin e plotë, sepse vetë lutja 
është shkak dhe lidhës i vazhdueshëm për realizimin me 
sukses të punëve. Parimisht, nënshtrimi i përhershëm i 
dalë nga thellësia e zemrës së njeriut dhe lutja, mundë-
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sojnë edhe kapërcimin e ligjeve të prera të vendimit e të 
caktimit të Allahut. 
 Gjatë lutjes, njeriu duhet të njohë mënyrën e vërtetë të 
nënshtrimit, ashtu siç është në fakt nënshtrimi e përulja 
reale. Gjithashtu njeriu duhet të përjashtojë rastet e 
zemërimit e të përçmimit, kërkesat e shumta për pasuri 
e për të tjera lloje të mirash dhe t’i lutet Zotit të vet e të 
kërkojë prej Tij gradat e larta dhe arritjen e afrimit pranë 
kënaqësisë së Tij. Imamët e nderuar thonë se lutja është 
një fushë e madhe, është një fond kolosal, është klasë e 
një shkolle të fortë për të studiuar, për t’u edukuar dhe 
për të mësuar, sepse në përmbajtjet e lutjeve ka fusha të 
shumta edukimi e mësimi. Në leximin e lutjeve njeriu 
arrin kulmin e edukimit, plotësimin e humanizmit, gjitha-
shtu në lutjet është edhe dëshira e zjarrtë për të zotëruar 
virtytet e për të hequr dorë nga punët e ulta. Kur njeriu 
përqëndrohet në fjalët e lutjeve që i janë përcjellur, lutësit 
i mundësohet të ecë në rrugën e plotësimit e të integrimit 
të plotë dhe të arrijë në atë shkallë, ku ai nuk synon gjë 
tjetër përveç Allahut të Lartësuar.  
 Nga ky këndvështrim, lutja në vetvete është një shkollë 
filozofike e shpirtërore, ku janë shtruar për zgjidhje 
çështje të thella të filozofisë dhe studime shpirtërore të 
hollësishme e të përkufizuara me një metodë të mesme 
ndërmjet kumtimit dhe kënaqësisë, shumë të dashura 
për zemrat dhe në shkallën më të plotë të lehtësisë, të 
thjeshtësisë dhe zemërgjerësisë. 
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 Lutjet e përcjellura prej imamëve të nderuar, në të 
vërtetë, më shumë janë mësime morale se sa ngjajnë 
me lutjet, pasi ato shprehin dëshirat që njeriu uron t’i 
ketë nga të gjitha anët, njëkohësiht ato e ruajnë njeriun 
që ai të mos rrëzohet në humnerën e degradimit moral. 
 Koha e vetme në të cilën arrihet kuptimi i vërtetë i 
nënshtrimit dhe i meditimit mbi madhështinë e Allahut, 
koha në të cilën shpirti i njeriut është më afër Allahut 
të Lartësuar, është kur ai ka punuar aq sa ka patur fuqi 
e mundësi për të arritur në shkallët e afrimit me 
Allahun e Lartësuar. Në lidhje me këtë çështje është 
shprehur edhe dijetari, filozofi e hulumtuesi francez 
Aleksis Kerëll, i cili ka thënë: “Për të arritur në shkallën e 
meditimit për madhështinë e Allahut e të nënshtrimit të plotë ndaj 
Tij, patjetër duhet derdhur shumë mund e punë me dëshirën e 
vetme që të ndjesh tërheqjen kah Allahu dhe kthimin tek Ai (të 
shenjtëruar janë emrat e Tij) dhe se kjo lodhje e kjo dëshirë duhet 
të jetë në zemër dhe jo në kokë e në tru. Le të ilustrojmë këtë 
tërheqje kah Allahu me një shembull: thellimi në mendim rreth 
madhështisë së Allahut, nuk llogaritet as me nënshtrim e as lutje, 
nëse vetë lutja e nënshtrimi nuk janë mbartëse të atij nektari 
dashurie që del vetëm nga besimi i plotë.”. Kur njeriu arrin 
nënshtrimin e plotë para Allahut të Lartësuar dhe kjo 
arritje të jetë realizuar me prirjen kah madhështia e 
Allahut dhe me dëshirën për një njohje të thellë dhe të 
gjitha këto të përqëndruara në njëra-tjetrën, vetëm 
atëherë ato e rrethojnë njeriun me frikën e përuljen më 
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të madhe që buron prej madhështisë së Allahut dhe 
është kjo madhështi e Allahut që derdh mbi njeriun atë 
gjendje trallisjeje e shkëputjeje nga mjedisi, pikërisht në 
këtë kohë ai ka arritur të vërtetën e afrimit te Allahu.  
 Kurse tronditjet, frikësimi e frika, kurrë nuk e forcojnë 
zemrën e njeriut, pasi këto janë pjellë e injorancës, e cila 
nga ana e saj është kupa ku pijnë mëkati, kundërvënia 
ndaj urdhërave të Allahut dhe shikimi i errësirës në çdo 
send; ndërsa ndjenja e njohjes dhe kuptimi i së vërtetës 
pa argumentim, është një valë dhe zjarr që del nga 
brenditë e krijimit tonë, është një instinkt themelor dhe 
kryesor, shndërrimet dhe kërkesat e të cilit në vetvete 
mbajnë në lëvizje aktivitetet e tjera të brendshme të 
njeriut, siç janë koncepti për moralin, edukatën, sjelljet e 
mira dhe disa herë edhe koncepti për të bukurën. 
 Pikërisht pse është kështu, nuk duhet që ne të tej-
kalojmë për veten tonë dobësimin e kësaj ndjenje dhe as 
t'i stimulojmë artificialisht këto koncepte të çmueshme, 
sepse largimi i këtyre ndjenjave e koncepteve çon në 
shumë të këqija e pësime, të cilat shumë shpejt dhe 
detyrimisht e vënë njeriun në vorbullën e rënies dhe të 
shkatërrimit. Është e vërtetë se një shoqëri prishet pa 
këtë ndjenjë e pa këto koncepte dhe ecën drejt dobë-
simit e degradimit gradual. Ajo bëhet një shoqëri pa 
vitalitet, shoqëri që detyrimisht shkon drejt shkatërrimit.  
 Bazuar në këtë tezë, del detyrë që të gjithë zërat e 
tingujt njerëzorë të bashkohen me zërat e me tingujt e 
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të gjitha krijesave për të dëlirur e për të madhëruar 
Allahun e Lartësuar dhe kështu të hidhet një hap i 
plotë pozitiv e i çmuar, hap që synon në forcimin e në 
disiplinimin e ndjenjës së njohjes të së vërtetës: besi-
min në të panjohurën, sepse vetëm kështu rikthehet 
identiteti i vërtetë dhe real. 
 Cili prej prej nesh, banorëve të kësaj toke të vogël do 
të na tregonte detyrat e këtyre yjeve që ndriçojnë në 
kubenë e qiellit? 
 A nuk zbulojnë këto fakte e shenja se në gjithësi ka 
gjëra të fshehta e të panjohura? Ndërkaq çështja është 
tepër e rëndësishme. Errësira e planeteve dhe  qiellore, 
lindja e diellit dhe ardhja e natës dhe e ditës njëra pas 
tjetrës; askush nuk mendon se kjo është lodër e ndonjë 
lojtari, ose e ndonjë perversi dhe se gjithësia është një 
tendë e rastësishme pa asnjë dobi e pa asnjë qëllim. 
 A nuk konkretizohet e gjitha puna, lëvizja e kjo 
bardhësi në formën më shkencore në fjalët: 
“Subbùhun, Kuddùsun, Rabbul-melàiketi uerr’rùh” 
 I Dëlirë nga çdo e keqe, i“ : سبوح، قُدوس، رب الْمالَئكَةِ والرُّوح

Dukshëm pa asnjë të metë, Zot i engjëjve dhe Zot i 
qënieve me shpirt!”  
 Ejani dhe mos tregoni shkujdesje ndaj këtyre she-
njave, ndaj këtyre gjurmëve të qarta e ndaj kësaj mre-
kullie mahnitëse të përjetshme e të pafund të gjithësisë; 
ndaj këtyre qënieve të çuditshme e të rralla, të cilat, që 
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të gjitha thonë “Subhànell’llàh” – i plotpushtetshëm 
e pa asnjë mangësi është vetëm Allahu i Madhëruar; që 
të gjithë i luten me përkushtim e të nënshtruar vetëm 
Allahut të Lartësuar, i luten vetëm Atij Zoti që është 
më afër njerëzve se sa jemi ne afër vetvetes. 
 Le të shikojmë në horizontet e kësaj hapësire pa anë e 
pa fund, le të mendojmë pak duke ngritur lart gishtin e 
dorës tonë të shkurtër dhe të shoqërojmë të gjithë ata që 
madhështojnë Allahun e lartësur në këtë qiell të kaltërt, 
të zgjohemi nga shkujdesja dhe të thërrasim: “O Zoti 
ynë!”, mbrojtjen tënde kërkojmë, na shpëto nga shkatë-
rrimi, na shpëto nga rruga ku na çojnë dëshirat e inte-
resat dhe na shpëto nga e keqja e shpirtit tonë. 
 Qëllimi (që synohet të arrihet) me lutjen është që, duke 
thirrur Allahun me emrat e Tij të bukur, të kërko-het 
ndihmë vetëm prej Tij dhe kurrë prej ndonjë tjetri. Kjo 
lutje është një mbrojtje ndriçuese e dalë nga thellë-sitë e 
zemrës, është lutje e cila me siguri e pastron njeriun, 
madje edhe sendet e botës materiale për atë rrezatojnë 
dritë e gëzim; të gjitha gjërat vihen në vendin ku meri-
tojnë të jenë dhe që të gjitha të përfshira në mirësinë, 
bamirësinë dhe përkujdesjen e Allahut. Kuptimi ynë, 
ndjenjat tona, përfytyrimet tona, mendimi ynë dhe vetë 
qënia jonë në botën e kësaj toke, që të gjitha përzihen e 
bëhen në gjendjen e nënshtrimit ndaj Allahut të Lartë-
suar dhe pikërisht një gjendje të tillë lë gjurmë në bre-
ndinë e shpirtërave tanë e në gjithçka që na rrethon. 
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 Kjo lënie gjurme dhe ky lloj trazimi i brendshëm në 
një trysni kaq të fortë dhe që të gjitha të bashkërenduara 
me sistemimin më të përkryer, jo vetëm që shuan e heq 
ndyrësitë dhe ndotjet kafshërore, por ajo ndez dritën e 
Allahut në këtë “shtëpinë” tonë të fshehur e të hutuar. 
Është e pamundur që njeriu të mos e ketë ndjerë vet-
minë gjatë viteve të jetës së tij, qoftë edhe për disa çaste 
edhe pse jeton në këtë botë të mbipopulluar.  
 Vërtet, në jetën tonë ka çaste kur ne mbetemi vetëm 
me veten tonë dhe shikojmë në të ashtu siç do të 
shikonte një i huaj, pikërisht për një çast të tillë, Hafiz 
Shirazi do të thoshte: “Kraharori është i tejmbushur me 
dhimbje e lodhje, ah sikur të gjendej ndonjë merhem?! O Zoti im, 
zemra është rrethuar nga vetmia e izolimi, a nuk paska ndonjë që 
t’i bëjë asaj pak shoqëri?! Cili është ai shoqërues i merituar që do 
të shndërronte vetminë dhe egërsinë e izolimit dhe të jepte 
dashamirësi? Pikërisht ky është përgjërimi (në formë meditimi dhe 
lutjeje), sepse vetëm ai mundet ta largojë vetminë vrasëse me 
dashuri dhe harmoni me gjithësinë dhe botën ekzistuese.” 
 Në të tilla çaste, njeriu nuk e ndjen më vetminë, por 
arrin majën e plotësimit, në praninë e kuvendit me këtë 
Shok e Ndihmues të dashur dhe nga ngrohtësia e 
shoqërimit me Atë e nga gjallëria që Ai i jep shpirtit, 
shijohet e plotë kënaqësia e ndejtes me Atë, nga thellësia 
e zemrës buron dashuria e madhe vetëm për Atë, vetëm 
atëherë njeriu mëson se vetëm Ai është i Vërteti dhe se 
çdo gjë tjetër është e gabuar, e humbur. 
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Ç’është lutja? 

 

 Qysh në filim të këtij libri është shpjeguar shkurti-
misht se ç’është lutja, por le të hedhim edhe një 
vështrim të dytë në kuptimin e fjalës lutje. 
 Lutja është dëshira e madhe për të qenë pranë 
Allahut të Lartësuar. 
 Lutja herë bëhet thjesht për të madhëruar dhe për të 
thirrur Allahun, herë bëhet për të kërkuar prej Allahut 
falje e mëshirë dhe herë bëhet për të kërkuar ndihmën 
e Allahut. Le të shohim secilën nga tre llojet e lutjes të 
ilustruar me shembuj: 
 Lloji i parë - Lutja për të madhëruar e për të thirrur 
Allahun.  
 Në këtë lutje njeriu i drejtohet Zotit Një e të Vetëm 
me falenderimin e me lavdërimin që meriton vetëm i 
Lartësuari, si p.sh. kur njeriu thotë: O Allah, nuk ka 
Zot tjetër përveç Teje (“jà All’llàh là ilàhe il’là ente”) 
ose kur thotë: O Zoti ynë, vetëm për Ty është 
lavdërimi e falenderimi (“rab’benà ue lekel-hamd”). 
Duke thënë fjalën “O Zoti ynë”, në të vërtetë njeriu e 
ka thirrur Allahun dhe pastaj e falenderon, e lavdëron 
dhe e përveçon Atë me Teuhijd (njëshmëri), pra dekla-
ron që Ai është Zoti Një e i Vetëm. Me këtë thirrje, 
njeriu në fakt ka kryer një lloj adhurimi ndaj Allahut të 
Lartësuar dhe lutja e tij është në përputhje me fjalën e 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

të Lartit: “Dhe Zoti juaj tha: Më thirrni Mua, Unë ju 
përgjigjem juve…” (Ue kàle Rab’bukumu-d’ùnij 
estexhib lekum…) (Sure “Gàfir”, ajeti 60). 
 Lloji i dytë - Lutja për të kërkuar prej Allahut falje 
e mëshirë.  
 Në këtë lutje njeriu, përveç faljes e mëshirës, i kërkon 
Allahut edhe afrimin tek Ai, si p.sh. kur thotë: 
«All’llàhumme-gfir lenà!» (O Zoti im, fali mëkatet tona!).   
 Lloji i tretë – Kërkimi i të mirave materiale të 
kësaj bote.  
 Në këtë lutje njeriu i kërkon Allahut pjesë nga mirë-
sitë e kësaj bote, si p.sh. kur ai thotë: “O Zoti im, më 
jep pasuri e fëmi!”. Duke përmendur këto kërkesa, në 
fakt njeriu qysh kur shqipton fjalën “O Zoti im!”, duke 
e thirrur Allahun është lutur që Ai t’ia plotësojë atij të 
gjitha kërkesat që ai dëshiron të ketë në këtë botë.  
 Është e kuptueshme se lutja në radhë të parë kërkon 
përgjërim të plotë, por edhe vetë fjala përgjërim është 
shprehës i lutjes, qysh kur njeriu përulet me përvuajtje e 
përshpirtje për të kërkuar ndihmë. Në raste të tjera për-
gjërim është ajo gjendje zbulimi, dëshmie, ndriçimi dhe 
qetësie të brendshme të vijueshme, që i kapërcen kufijtë e 
ndijimeve (shqisave); ose siç mund të shprehet edhe 
ndryshe: përgjërim është ngjitja e shpirtit për tek Filluesi i të gjitha 
krijesave, ose përgjërim është ajo gjendje adhurimi tepër e dëshiruar 
ndaj këtij Filluesi, prej të Cilit ka dalë mrekullia e jetës. 
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 Parimisht, lutja e përgjërimi nuk janë as nga gjendjet 
që e çojnë njeriun nga ta çojë rryma, as gjendje në të 
cilat ai kundërshton urdhërin e Krijuesit. Në një gjendje 
të tillë përgjërimi, njeriu as nuk ankohet dhe as nuk 
shpreh zemërim e dhimbje ndaj gjendjes që kalon, sespe 
përgjërimi i tij buron nga lartësia më e madhe e dashu-
risë për të arritur tek i Adhuruari, tek Ai që është më i 
Merituari dhe Më i fuqishmi që realizon e plotëson 
kërkesat e ligjshme të besimtarëve, por patjetër reali-
zimi e plotësimi i kërkesave kërkon etapa veprimi dhe 
kushte të veçanta. 
 Përgjërimi nënkupton gjendjen kur njeriu arrin të 
njohë të vërtetën dhe ka dëshirë të madhe të derdhë të 
gjithë durimin në drejtim të Allahut të Lartësuar. Në 
një gjendje të tillë, njeriu arrin të këpusë të gjitha llojet 
e lidhjeve dhe ngjitet lart në botën e të pastërve nga 
mëkatet. Por këto ndjenja e këto dëshira arrihen me 
lodhje, me punë dhe duke kaluar nëpër sprova të 
ndryshme, prandaj është edhe e vlerësuar. 
 Çdo anëtar i shoqërisë ka detyrë të punojë jo vetëm 
për forcimin e ndjenjës së njohjes të së vërtetës, por 
edhe për të çuar sa më përpara këtë ndjenjë, sepse jeta 
e shoqërisë dhe jetesa e saj është e lidhur me këtë 
ndjenjë. Nëse është e shkruar që një shoqëri ta humbë 
këtë lloj ndjenjash, ajo shoqëri është e destinuar të 
shkojë drejt degradimit dhe zhdukjes. 
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Kuptimet dhe efektet e lutjes  

në Librin e Allahut 
 
 Më sipër u shpjegua se lutja është kërkesë dhe shpresë, 
që do të thotë: nevojë për të kërkuar ndihmë prej Allahut të 
Lartësuar, që Ai të lëshojë begatinë, por kërkesa patjetër 
është e shoqëruar me nënshtrim të plotë vetëm ndaj 
Allahut dhe kurrë ndonjë tjetri veç Atij. Në Kur'an 
thuhet: “Por thirrja ime vetëm sa u shtoi atyre 
largimin…” (Sure “Nùh”, ajeti 6).  
 Në këtë ajet, qëllimi është vetëm thirrja. Herë të tjera 
lutja ka qëllim kërkesën dhe pritjen e marrjes së asaj që 
është kërkuar, ashtu siç thuhet në ajetin e nderuar: 
“Falenderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, i cili 
më dhuroi mua në pleqëri Ismàijlin e Is’hàkun; Zoti 
im, me të vërtetë është Dëgjuesi i lutjes.” (Sure “Ibràhijm”, 
ajeti 39). Gjithashtu edhe në ajetin që pamë më sipër, lutja 
ishte në kuptimin e kërkesës dhe i Larti thotë: “Dhe 
Zoti juaj tha: Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem 
juve…” (Sure “Gàfir”, ajeti 60). 
 Nga dy ajetet e mësipërme del qartë se kush i lutet 
Allahut të Lartësuar, Ai i përgjigjet lutjes së lutësit. Përsa i 
përket lutjeve të shumta që nuk gjejnë përgjigje, mos-
përgjigja është ose për shkak se ato nuk janë për të mirën 
e robit (dhe këtë e di vetëm Allahu dhe kurrë nuk e di 
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robi në kohën që lutet e as në kohën që pret pranimin e 
lutjes), ose për shkaqe të tjera që do t’i përmendim.  
 Sikur të pranoheshin të gjitha lutjet, me siguri që do 
të ishte asgjësuar gjithçka që gjendet në këtë botë në një 
çast të vetëm. Shkaku i mospranimit të një lutjeje është 
se në atë lutje ka munguar përgjërimi dhe sinqeriteti. 
 Përderisa njeriu nuk i ka këputur lidhjet me shtytësit 
materialë, nuk mund t’i lutet Allahut me sinqeritet të plotë, 
prandaj prej asaj lutjeje nuk mund të shpresohet ndonjë dobi, 
sepse çelësi i përgjigjes së lutjes qëndron në sinqeritetin dhe në 
dorëzimin e plotë vetëm te Allahu i Lartësuar. 
 Kur njeriu është në nevojë dhe sheh se me të vërtetë 
është i mjeruar nga të gjitha drejtimet, ai kthehet vetëm 
kah Allahu dhe përgjigja e lutjes patjetër që do të vijë, 
ashtu siç thotë i Larti: “Ai i përgjigjet nevojtarit kur 
ai i lutet dhe Ai e largon të keqen…” (Sure “En’Neml”, 
ajeti 62).  
 A janë më të mirë paria, apo është më i mirë Ai që i 
përgjigjet lutjes së nevojtarit dhe i largon prej tij retë e 
së keqes e rreziqet?! 
 

Kuptimi i lutjes dhe i përgjërimit  
në këndvështrimin e Kur’ànit 

   
 Lutja dhe thirrja janë tërheqja e vëmendjes së atij që i 
drejtohet lutja dhe që i bëhet thirrja, si dhe thithja e orientimit të 
tij prej thirrësit. Në shumicën e rasteve ajo bëhet me 
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fjalë, me shenja dhe me përkulje të trupit. Si parim, 
kuptimi i lutjes ka në brendinë e saj kuptimin se i luturi 
patjetër ka aftësi të japë mendim e të parashikojë 
ardhmërinë e çështjes, pasi vetëm kështu ai mundet t’a 
hedhë vëmendjen apo përkujdesjen nga lutësi. Gjitha-
shtu fuqia e të luturit duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pasi 
vetëm ai i ka të gjitha mundësitë të kryejë punë e të mu-
ndësojë kryerjen e punëve, prandaj sipas muslimanëve 
Allahu kurrë nuk është i pamundur në përgjigjen e 
lutjes. Kurse lutja drejtuar atij që nuk disponon fuqinë e 
perceptimit dhe të kuptimit, ose është i pafuqishëm të 
plotësojë nevojat, nuk është lutje e vërtetë edhe pse nga 
jashtë ka formën e lutjes. Këtu qëndron edhe dallimi 
mes lutjes drejtuar të Vërtetit nga lutja drejtuar të dikujt 
tjetër. Në lutjen drejtuar të Vërtetit, i Luturi e dëgjon 
lutjen dhe patjetër i përgjigjet asaj, sepse dëgjimi dhe 
përgjigja e lutjes është nga cilësitë e larta të Allahut dhe 
se vetëm Ai është i Pasuri, Mëshirëmadhi dhe Dëgjuesi 
e Përgjigjësi i lutjeve së robëve, ashtu siç urdhëron vetë 
Ai në fjalën e Tij të lartë: “…i përgjigjem lutjes së 
lutësit, kur ai më thërret Mua…” (Sure “El Bekareh”, ajeti 
186) dhe “Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem juve…” 
(Sure “Gàfir”, ajeti 60). 
 Duhet theksuar se ata që i luten të tjerëve dhe jo 
Allahut, kanë shkarë në rrugën e humbjes, kanë devijuar 
nga besimi i vërtetë dhe janë bërë ashtu siç i përshkruan 
i Larti në fjalën e Tij: “E kush është më i humbur se ai që i 
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lutet dikujt tjetri e nuk i lutet Allahut, ata i luten atij që nuk i 
përgjigjet lutjes së tyre deri Ditën e Kijametit, sepse ata (të luturit) 
janë të pavëmendshëm ndaj lutjes së tyre.” (Sure El Ahkàf”, ajeti 5).   
 Përsëri i Larti thotë: «…dhe ata që i luten të tjerëve e 
jo Allahut, ata nuk i përgjigjen atyre për asgjë…» 
(Sure “Err’Rra'd”, ajeti 14) dhe në një ajet tjetër i Larti thotë: 
“…kush është ai që mund të ndërmje-tësojë pa lejen e 
Tij…” (Sure “El-Bekareh”, ajeti 255). Siç shihet, edhe 
ndërmjetësuesit i duhet leje prej Allahut që ai të 
ndërmjetësojë, madje edhe të presë që t’i pranohet 
ndërmjetësimi. 
 Kur në lutjen tonë shqitojmë shprehjen: «O Përmby-
sës i zemrave dhe i qëllimeve!», nuk ka më asnjë dyshim 
se vetëm Allahu i ndryshon zemrat, qëllimet e gjithçka 
që ka mësuar njeriu, ashtu siç e lexojmë në ajetin e 
nderuar: “…dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut 
dhe zemrës së tij…” (Sure “El Enfàl”, ajeti 24). 
 Në një ajet tjetër të Kur’ànit, i Larti thotë: “Dhe kur 
robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër e i 
përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet Mua, 
prandaj edhe ata le të më përgjigjen Mua, le të më 
besojnë Mua se kështu do të jenë të udhëzuar.” (Sure 
“El Bekareh”, ajeti 186). Kjo do të thotë se Allahu me 
madhërinë e Tij ka vënë këtë raport mes Tij e mes 
krijesave të veta që janë pronë e Tij dhe nëse nuk është 
dëshira e vullneti i Tij, asgjë nuk realizohet nga kërkesat 
e lutësit. Allahu dhe askush veç Tij është më afër njeriut, 
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madje Ai është më afër atij sesa më të afërmit e njeriut, 
përfshirë gruan, fëmijët, mikun, pasurinë, pozitën e të 
drejtat që i takojnë. Nga çdo anë që të shohësh, vetëm 
Allahu është më i afërm me njeriun, prandaj pohohet 
pa ngurrim se më i afërmi është vetëm Allahu i 
Lartësuar, ashtu siç thotë vetë i Larti: “Dhe Ne jemi 
më afër tij se sa ju, porse ju nuk e shihni.” (Sure “El 
Vàkiah”, ajeti 85) dhe në një ajet tjetër të Kur’ànit i Larti 
thotë: “…Ne jemi më afër tij (njeriut) sesa damari i 
qafës së vet.” (Sure “Kàf”, ajeti 16). 
 Mbështuar në ajetet e mësipërme, del qartë se ajo që 
e bën Allahun të afërt me robët e Tij, më shumë se çdo 
gjë tjetër është fakti se ata janë pronë e Tij, me të cilën 
Ai vepron sipas dëshirës së Tij të lartë pa asnjë pengesë 
e pa asnjë ndalim. Prandaj kur robi i lutet Allahut, Ai i 
përgjigjet lutjes së robit, i kryen nevojën dhe i plotëson 
dëshirën, sepse sundimi e zotërimi i Tij është i përgjith-
shëm, është gjithëpërfshirës dhe pronësia e Tij është 
plotësisht nën sundimin e Tij. Gjithçka është e rrethuar 
nga dituria e Tij dhe për sundimin e zotërimeve të Tij, 
për Atë nuk ka asnjë kusht e pengesë. 
 Sundimi e pronësia i takojnë vetëm Allahut dhe askujt 
tjetër veç Tij, prandaj asnjë njeri nuk zotëron ndonjë 
send pa lejen e Tij. Gjithashtu edhe të gjitha çështjet i 
takojnë vetëm Allahut dhe janë pronë e Tij, prandaj 
vetëm kur Ai lejon ose urdhëron që robi të zotërojë e të 
bëjë ndonjë gjë, atëherë ajo gjë ndodh. Realizimi me 
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sukses i çdo pune është krejtësisht i varuar nga vullneti 
dhe dëshira e Allahut, kurse njeriu asgjë nuk e realizon 
me mundin e vet, sado që të përpiqet, ashtu siç thotë i 
Larti në Kur’ànin Kerijm: “O njerëz, ju keni nevojë 
për Allahun; vetëm Allahu s’ka nevojë për asgjë dhe 
Ai është i Lavdëruari, i Falenderuari.” (Sure “Fàtir”, ajeti 
15). 
 Ajeti i nderuar duke shpjeguar çështjen e përgjigjes së 
lutjes, tregon edhe shkaqet që sjellin përgjigjen e lutjes, 
si dhe pengesat e ardhjes së përgjigjes. Le të sjellim një 
shembull: shkaku i afërsisë së Allahut me njeriun është 
se të gjithë njerëzit janë robët e Tij dhe të gjitha punët 
e tyre realizohen vetëm nëpërmjet Tij, Ai është i afërmi i 
tyre dhe i përgjigjet lutjes e thirrjes së tyre; për Allahun 
nuk ka kushte e pengesa që Ai t’i përgjigjet çdo lutjeje 
që i bëhet dhe se kushti i vetëm që lutja të gjejë përgji-
gje, është që lutësi t’i lutet vetëm Allahut dhe askujt 
tjetër veç Atij. Ky kusht edhe pse nuk shothet mbi 
bazën e çështjes, tregon se lutësi pret dhe ka qëllim të 
marrë vetëm prej Allahut dhe jo prej dikujt tjetër.  
 Ashtu siç u tha më sipër, në ajetin e nderuar: “I 
përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet Mua.”, 
detyra e lutësit qëndron në atë që ai të përmbahet në të 
vërtetën e lutjes, të kërkojë në përputhje me besimin 
në të cilin është krijuar (besimin në Allahun, Zotin Një 
e të Vetëm), të kërkojë përmbushjen e nevojave jetë-
sore dhe gjuha e tij të jetë e lakueshme në falenderimet 
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për Allahun dhe lutja e tij të jetë në përputhje të plotë 
me zemrën e me shpirtin e tij. 
 Përsa i përket lutjeve që nuk gjejnë përgjigje, kjo 
ndodh për mungesën e dy faktorëve:  
a) Në shpirtin e lutësit nuk ka kërkesë dhe shpresë të vërtetë, si 

rrjedhojë lutësi duke mos qenë i qartë në kërkesën e 
tij e shtron kërkesën me dyshime e me gabime edhe 
sikur më pas ai të mësojë të vërtetën e asaj që ka 
kërkuar dhe ka shpresuar. 

 Le të sjellim një shembull: Lutësi e di se dikush është 
i sëmurë dhe ai dëshiron shërimin e tij prej Allahut të 
Lartësuar. Nëse të sëmurit i është sosur jeta dhe pritet 
të vdesë, atëherë nuk ka më kuptim të pritet shërim e 
shëndet për të, por qëllimi i lutësit duhet të jetë që 
Allahu t’i japë të sëmurit jetë. Ndërkohë, lutësi, duke 
mos patur shpresë në kthimin në jetë të të sëmurit, nuk 
e kërkon nga Allahu një gjë të tillë, ndërsa po të kishte 
shpresë dhe besim të palëkundur ashtu si profetët (paqja 
e nderimi i Allahut qoftë mbi ta) ai do t’i lutej Allahut 
dhe me lejen e Allahut, lutja e tij do të gjente pranim. 
b) Ose ka kërkesë dhe shpresë, porse këto nuk kërkohen vërtetë 

dhe plotësisht vetëm prej Allahut. 
 Le ta ilustrojmë këtë çështje me një shembull: Robi 
kërkon prej Allahut plotësimin e një nevoje, porse 
zemra e tij është e lidhur me shkaqet e zakonshme e të 
njohura për të. Për më tepër, ai mendon se ato punë me 
iluzione janë të mjaftueshme për atë në gjendjen që 
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është. Në një rast të tillë, kërkesa dhe lutja e tij nuk 
janë në mënyrën e vërtetë, pasi lutësi në fakt, nuk i 
kërkon Allahut plotësimin e kërkesës së tij, madje as që 
e shpreson plotësimin prej Allahut të Lartësuar, pra-
ndaj lutja e tij nuk gjen përgjigje tek Ai, në dorën e të 
Cilit janë përgjigjet për të gjitha lutjet, sepse në këtë 
rast lutja është e shoqëruar me shkaqe e me iluzione, 
dhe një lutje që lutësi e bën pa besim të plotë në 
Allahun dhe pa qëllim të pastër të dalë nga thellësia e 
zemrës së tij edhe pse nga fjalët që atij i shqipton gjuha, 
besimi e qëllimi mund të duken të sinqertë, ajo lutje 
nuk gjen përgjigje. 
 Me pak kujdes e mendim më të thelluar në atë çka 
është thënë më sipër, bëhet i qartë kuptimi i ajeteve të 
Kur’ànit që u sollën për të shpjeguar këto çështje, apo 
edhe ajete të tjera të ngjashme si: “Thuaj: Zoti juaj nuk 
do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj…” 
(Sure “El Furkàn”, ajeti 77) dhe: “Nëse ju vjen dënimi prej 
Allahut, ose ju vjen Kijameti, nëse jeni të sinqertë, a do 
t’i luteni ndonjë tjetër përveç Allahut?” “Jo, vetëm Atij 
do t’i luteshit dhe, nëse Ai dëshiron, jua heq atë për të 
cilën ju i luteni dhe harroni ato zotat e rremë që ju i 
bëni Atij shok.” (Sure “El En’àm”, ajetet 40 dhe 41). 
 Këto ajete të nderuara tregojnë se njeriu për shkak të 
natyrës së krijimit të tij me besim në Allahun e Lartë-
suar, pavarësisht nga instiktet që Krijuesi ka depozituar 
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në karakterin e tij, ai i lutet vetëm Allahut dhe vetëm 
prej Tij kërkon plotësimin e nevojave të veta. 
 Ndodh që nga pasuria e madhe, nga qetësia e në për-
gjithësi nga mirëqenia, zemra e njerut të jetë e lidhur 
me shkaqet e me mjetet materiale dhe këto mjete ai ia 
bën shok Allahut të Lartësuar, natyrisht shkallë-shkallë, 
derisa arrin të mendojë që plotësimin e nevojave të 
veta të mos e kërkojë prej Allahut të Lartësuar; por 
çështja është e kundërta e asaj që ai mendon, pasi 
krijimi i tij me besim të rrënjosur e të pandryshueshëm 
në Allahun, Zotin Një e të Vetëm, e bën njeriun të 
mos i lutet kurrkujt tjetër përveç Allahut të Lartësuar. 
 Por njeriu zgjohet nga gjumi i shkujdesjes kur kalon 
nëpër gjendje të vështira, varfërie e mjerimi, atëherë 
kur duart e tij janë të prera për t’u kapur pas shkaqeve 
e mjediseve të kësaj bote. Në një gjendje të tillë, njeriu 
arrin në përfundimin se askush përveç Allahut të 
Lartësuar nuk ka fuqi të realizojë shpresat dhe dëshirat 
e tij. Pikërisht në këtë çast vetëndërgjegjësimi, ai 
harron çdo shkak dhe orientohet kah besimi i tij i 
natyrshëm në Allahun, Zotin Një e të Vetëm, i kthehet 
besimit në Krijuesin e gjithësisë me zemër e me shpirt. 
Pikërisht në të tilla gjendje, Allahu i Lartësuar i plotë-
son dhe i realizon nevojat që ai ka, e çon atë drejt aspi-
ratave e kërkesave që dëshiron, e shpëton nga gjëndja e 
vështirë e nga pësimet që i kanë rënë, i dhuron mirësi 
dhe së bashku me mirësitë, i dhuron atij siguri, mirë-
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qënie e qetësi. Megjithatë njeriu shumë shpejt e harron 
Allahun dhe i rikthehet gjendjes së mëparshme, i 
rikthehet injorancës dhe idhujtarisë. 
 

Madhështia e lutjes  
dhe rëndësia e nënshtrimit 

 
 Lutja i jep njeriut një mësim që ai të njohë Allahun 
dhe të besojë se Vetëm Allahu është Zoti Një e i 
Vetëm, madje mund të thuhet se lutja është baza e 
besimit të njeriut dhe pjesë e pandarë e besimit. Lutja 
inspiron në shpirtin e njeriut siguri dhe e ruan atë që të 
mos bjerë në dëshpërim e të mos e presë shpresën nga 
mëshira e Allahut. 
 Lutja është një dritare ku shihet shpresa e ndihma, është 
një mjet gjurmëlënës për të fituar kënaqësinë e Krijuesit 
dhe pranimin e Tij dhe mbi të gjitha, lutja është shpre-
hëse e adhurimit, e robërisë dhe bindjes, sepse lutja për-
fshin të gjitha përparësitë e dobitë që gjenden në adhuri-
met, ashtu siç e lexojmë në Kur’ànin Kerijm: “…Më 
thirrni Mua, Unë ju përgjigjem dhe ata që nga 
mendjemadhësia s’më adhurojnë Mua, do të hyjnë në 
Xhehennem të poshtëruar.” (Sure “Gàfir”, ajeti 60). 
 Ky ajet i nderuar tregon rëndësinë e madhe që ka lutja 
te Allahu i Lartësuar, si dhe mirësinë e përfundimit 
vetëm tek Allahu i Lartësuar. Qëllimi me fjalën “nuk 
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Më adhurojnë Mua” në këtë ajet, sipas shpjegimit të 
gjithë dijetarëve komentues të Kur’anit, është lutja 
drejtuar Allahut dhe thirrja që i bëhet Atij për ndihmë. 
 Në vetvete lutja është adhurim, ashtu siç ka thënë i 
Dërguari i Allahut: “Lutja është adhurim.” [“Muxhmeul-
Bejàn”, vël. 8, f. 528] dhe në një hadijth tjetër i Dërguari 
i Allahut ka thënë: “Lutja është adhurim i madh.” 
[“Muxhmeul-Bejàn”, vël. 8, f. 529]. 
 Me lutjen, njeriu arrin grada të çmuara dhe shkallë 
shumë të lartë, arrin në një pozitë të cilën e kanë të 
vështirë ta kuptojnë e ta arrijnë njerëzit që s’kanë njohuri 
për këtë armë kaq të fuqishme, ose ata që me vetëdashje 
heqin dorë nga përdorimi i kësaj arme dhe padyshim që 
këta të fundit nuk i përfshin kujdesja e Allahut. 
 Duke e përshkruar lutjen si armë në dorën e besimtarit, 
duhet të dihet se besimtari me këtë armë bëhet i fuqi-
shëm të sfidojë e të luftojë çdo ndyrësi, çdo devijim nga 
rruga e drejtë, çdo mendjemadhësi e çdo ligësi tjetër prej 
veseve të djallit. Nga ana tjetër, lutja i sjell besimtarit 
mbarësi në punë dhe sukses në mbrojtjen nga përhapja e 
mendimeve djallëzore, në të njetën kohë i tërheq vëme-
ndjen që të punojë për të fituar kënaqësinë e Allahut. 
 Lutja e shpëton njeriun nga çdo punë e vështirë që 
detyrimisht e çon atë në rrëzim, nga ana tjetër lutja 
ringjall në shpirtin e njeriut një forcë e fuqi tepër të 
madhe, forcë e fuqi që është mbi të zakonshmen dhe që 
e ndihmon njeriun të arrijë kulmin e lartësisë së besimit 
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e të lirisë, të shpëtimit e të fitores. Për këto arsye edhe 
profetët (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi ta) 
vazhdimisht e përmendnin Allahun dhe i luteshin Atij. 

 
Efekti dhe roli i lutjes në jetën e njeriut 

 
 Padyshim që lutja dhe përgjërimi ndaj Allahut, fshijnë 
dhe mënjanojnë gjendjet e dëshpërimit e të prerjes së 
shpresës nga mëshira e Allahut, nga largimi, nga vetmia, 
nga turbullimi e nga stresi dhe, më e pakta që arrihet me 
lutjen është lehtësimi i ashpërsisë së gjendjes së rënduar. 
Qetësia dhe siguria që fiton njeriu pas lutjes, në të 
vërtetë për lutësin është si një lindje e dytë dhe një 
çlirues i shpirtit të tij prej hutimit e humbjes. 
 Lutja mbart në vetvete modesti, pra lutja e zhduk 
mendjemadhësinë dhe vetëpëlqimin. Me anë të lutjes, 
shpirti i njeriut ndërgjegjësohet se ai nuk është i fuqi-
shëm të bëjë çdo punë e të kryejë çdo veprim. 
 Lutja ngjall gëzim e kënaqësi dhe njeriun e shkëputur 
prej Allahut e rilidh për herë të dytë me Krijuesin e tij, 
influencon në forcimin e besimit e të lidhjeve me 
Allahun e Lartësuar. Njeriu që kërkon një send prej 
Allahut, është si ai gjahtari që gjuan dhe pret me sy kah 
qielli se ç’do të bjerë në dorën e tij. 
 Lutjet që nuk gjejnë përgjigje nuk janë të shumta, 
pasi pranimi i lutjeve kërkon kohën e veçantë për 
bërjen e lutjes, kohë gjatë së cilës njeriu gjurmon 
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rrugën e vërtetë dhe shpreson i sigurtë përgjigjen e 
lutjes. Nga kjo pikëpamje, lutja është njëra nga llojet e 
përgjegjësive ndaj vetes e ndaj të tjerëve. 
 Meditimi në madhështinë e Allahut është bota brend-
shme e njeriut e mbushur me humanizëm e me kënaqësi 
që nuk mund të matet me masën e kënaqësisë lëndore të 
kësaj bote, kurse përgjërimi është ana tjetër e botës së 
brendshme të njeriut që e shtyn atë përpara me vrull, e vë 
atë në lëvizje, e nxit të ecë përpara e të mos i ndërpresë 
udhëtimet e veta në kërkim të kënaqësisë së Allahut. 
 Në lutjen drejtuar Allahut të Lartësuar, nuk ka asnjë 
lloj errësire e asnjë njollë të zezë, pasi lutja për zemrat 
është e gjitha dritë e ndriçim, është fshirëse e njollave e 
pluhurave. Lutja sjell sinqeritet, pastërti dhe vetë dëshi-
ruesin e pastron, kurse lutësit të përkushtuar i sjell 
gëzim e mirësi. 
 Njeriu lutet për jetë të mirë dhe hedh shikimin te 
shenjat shkrepëtitëse e vezulluese të një jete të tillë, 
kurse përgjërimi ndaj Allahut të Lartësuar ka rol shumë 
dobisjellës e konstruktiv në mjekimin e sëmundjeve 
morale, të mangësive, të deformimeve dhe të deviji-
meve. Përgjërimi e shpëton njeriun nga ligësitë e shpirtit 
të vet, nga ligësitë e dëshirave të mbrapshta dhe nga të 
gjithë elememtët prishës e shkatërrues. 
 Me një fjalë, lutja është gjallëruese, ajo i jep njeriut 
një shpirt e një jetë të re. Në të vërtetë, në lidhje me 
lutjen e përgjërimin ka me dhjetra e me qindra 
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shembuj të çmuar për dobitë e mëdha e të vlefshme që 
ajo ka në jetën e njeriut e në jetesën e tij. 
 
Kushtet e pranimit të lutjes: 
1)  Prania e zemrës (përqendrimi). 
2)  Nijeti i pastër, pa asgjë tjetër në të. 
3)  Njeriu ta njohë mirë të Luturin. 
4)  Maturia në lutje e në kërkesë. 
5)  Sinqeriteti i plotë gjatë lutjes. 
6)  Lutja të jetë për punë të nderuara e të duhura. 
7)  Shikim në vetvete dhe pranimi i fajit dhe gabimit. 
8)  Kundërshtimi i dëshirave të vetvetes. 
9)  Lutja të bëhet në kohët më të preferuara për kërki-

min e faljes së mëkateve. 
 

Përgjërimi, Meditimi, Puna, Vendosmëria 
 
 Islami, duke vënë theksin mbi rëndësinë dhe madhë-
shtinë e lutjes dhe në përgjigjen e sigurtë që ajo do të 
gjejë, në asnjë mënyrë nuk ndalon as përpjekjet serioze, 
nuk ndalon ushtrimin e përgjërimit, as lutjen për të 
kërkuar furnizim me gjërat e duhura për sigurimin e 
jetesës, po ashtu nuk ndalon as lutjen për të kërkuar 
ndihmë edhe për heqjen e hidhërimit e të vështirësive. 
Gjithashtu, Islami me porositë që jep, gjithnjë e vë 
theksin mbi lutjen e adhurimin dhe në barazpeshë me 
këto, e konsideron profesionin dhe punën bazë reale, 
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jetësore dhe të domosdoshme për arritjen e qëllimit të 
kërkuar dhe të synuar. 
 Mbështetur në këto që u tha për lutjen,  për përgjë-
rimin dhe për punën, në mjediset tona janë të shumtë 
burrat e përkushtuar në adhurimin e Allahut me besnikëri 
dhe gjithë qënia e tyre është e mbushur me mendime, me 
dituri të madhe për sistemimin dhe për rregullimin e 
punëve dhe të qendrimeve; burra me vullnet e me 
vendosmëri, të cilët i luten Allahut të Lartësuar me nën-
shtrim të plotë me fjalët më të merituara për madhë-
shtinë e Tij; burra të mbushur me gëzim e dashuri, 
pavarësisht nga hallet dhe dertet që kanë; burra që sado 
ngushtë ekonomikisht të jenë, në buzët e tyre gjithmonë 
do të shikosh vetëm buzëqeshje. Ata janë burra që 
meditojnë në madhështinë e Allahut të Lartësuar dhe 
përgjërimin ndaj Tij, ata kurrë nuk e kanë mjet për t’i 
shpëtuar ligjit të të Lartit dhe as për të anashkaluar e për 
të mos qenë në përputhje me ligjin e gjithësisë, sepse ata 
e kanë kuptuar në thellësi e në gjerësi se Krijuesi i kësaj 
gjithësie pa anë e pa fund është Allahu i Lartësuar. Ata 
kanë arritur në këtë kuptim në sajë të përpjekjeve dhe të 
punës së vazhdueshme, prandaj ata kurrë nuk mënja-
nohen e nuk largohen nga ky qëllim i madh, ndryshe do 
të mbyteshin në dallgët e furtunave të injorancës, të 
turbullirave e të shkrepëtimave të shpirtit. 
 Burra të tillë i kryejnë deri më një detyrat e tyre ndaj 
Allahut të Lartësuar, adhurime, lutje, nënshtrim, medi-
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tim në madhështinë e Tij. Ata janë të vetëdijshëm se 
vetëm lutja nuk mund të sjellë dobi e të japë frutat e 
dëshiruara në arritjen e qëllimit dhe se mundi e puna e 
rregullt dhe sistematike në studimin e gjithanshëm janë 
kusht thelbësor e kryesor që lutja të jetë e pranueshme 
dhe që me anë të saj të arrihet rezultati i kërkuar. 
 Të tillë burra janë plotësisht të vendosur në besimin e 
tyre dhe vërtetojnë me zemër e me fjalë atë çka thotë 
Kur’àni Kerijm: “Dhe njeriut i takon vetëm ajo që ka 
punuar. Dhe mundi i tij së shpejti do të shihet.” (Sure 
“EN’nexhm”, ajetet 39 dhe 40). 
 
Motivet dhe shkaqet e mospërgjigjes së lutjes: 
-  Bërja e mëkateve.  
-  Mohimi i mirësive. 
-  Heqja dorë nga urdhëri për punë të mira dhe nga 

urdhëri për ndalimin e punëve të këqija. 
-  Ngrënia e haramit dhe fitimi me haram. 
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LUTJE E PËRGJITHSHME  
PAS FALJES SË NAMAZEVE 

 
 Tregohet prej Misbah El Mutehexh’xhidit: Kur të japësh 
selàm, pasi ke mbaruar faljen e namazit, thuaj tri herë: 
“All’llàhu Ekber” (All-llahu është më i madhi) dhe për çdo 
tekbijr ngreji duart deri në lartësinë e veshëve dhe pastaj thuaj: 
 Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, Zotit Një e të 
Vetëm, ndaj të Cilit ne jemi të nënshtruar. Nuk ka zot 
tjetër përveç All-llahut, ne nuk adhurojmë asnjë tjetër 
përveç Tij, fenë e kemi të përkushtuar vetëm për Atë 
edhe pse këtë e urrejnë idhujtarët. Nuk ka zot tjetër 
përveç All-llahut, Zotit tonë e Zotit të të parëve tanë. 
Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, përveç Atij, përveç 
Atij, përveç Atij; Ai e realizoi premtimin e Vet, Ai e 
ndihmoi robin e Vet, Ai e lartësoi ushtrinë e Vet. Vetëm 
Ai i mposhti idhujtarët, vetëm Atij i takon sundimi i 
plotë dhe vetëm Atij i takon falënderimi e lavdërimi. Ai 
ngjall e Ai vdes (krijesat) P0F

1
P, vetëm Ai është i Gjalli që nuk 

vdes, në dorën e Tij është mirësia dhe Ai është Fuqi-
plotë mbi çdo send. 
  

                                                
1 (Në një tekst të dytë thuhet: Ai ngjall e Ai vdes dhe Ai vdes e Ai ngjall.  
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 ةمشتركالتّعقيبات ال االعمال العامة و
 

اكبر اهللا  :عن كتاب مصباح المتهجد و غيره: إذا سلّمت و فرغت من الصالة فقل

ال اله االَّ  :قل ثم ثالث مرات رافعاً عند كل تكبيرة يديك الي حيال أذنيك،

لهونَ ال املسم نُ لَهنَح داً ولهاً واحا اللّه دبال نَع و الَّ اللّها  اهيالَّ اا

رب  اله االَّ اللّه ربنا و مخْلصينَ لَه الدينَ و لَو كَرِه الْمشْرِكُونَ ال

هدحو هدحو الَّ اللّها لهلينَ ال انَا االَْوآبآئ و هدعزَ واَنْج هدحرَ  ونَص

فَلَه هدحو زاباالْح زَمه و هنْدزَّ جاَع و هدبع لَه و لْكالْم  دمالْح

وتمالي ىح وه يى وحي و ميتي و ميتي يى وحي هدبِي  رُ والْخَي

 .شَىء قَدير هو على كُلِّ
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Pastaj thuaj: All-llahut i kërkoj faljen e mëkateve, nuk 
ka zot përveç Atij, të Gjallit, të Përjetshmit, para të 
Cilit kërkoj ndjesë. 
 Pastaj thuaj: O Zoti im, prej Teje e kërkoj udhëzimin 
në rrugën e drejtë! Hidh mbi mua prej mirësisë Tënde! 
Shpërnda mbi mua prej mëshirës Tënde! Zbrit mbi mua 
prej begative të Tua! Vetëm Ti je i Plotpushtetshëm që 
nuk të mungon asgjë, nuk ke nevojë për asgjë e që nuk ka 
zot tjetër përveç Teje. Falmi mëkatet e mia që të gjitha se 
askush nuk mund t’i falë të gjitha mëkatet përveç Teje. O 
Zoti im, të kërkoj Ty prej çdo të mire që është e përfshirë 
në diturinë Tënde dhe me Ty kërkoj mbrojtje prej çdo të 
lige të përfshirë në diturinë Tënde. O Zoti im, kërkoj 
mbrojtjen Tënde në të gjitha punët e mia, kërkoj 
mbrojtjen Tënde prej poshtërimit të kësaj bote dhe prej 
ndëshkimit në botën tjetër. Kërkoj mbrojtjen Tënde me 
Qënien Tënde të nderuar, me madhështinë Tënde që nuk i 
mungon dashuria, me fuqinë Tënde të cilën nuk e ndalon 
asnjë send: prej të keqes së kësaj bote e të botës së ardh-
shme, prej të keqes së të gjitha dhimbjeve, prej të keqes së 
çdo gjallese që Ti e kërrus për ta ndëshkuar. Me të vërtetë 
Zoti im është në rrugën e drejtë, nuk ka forcë e pushtet 
përveç All-llahut, të Lartit, të Madhit. Jam mbështetur në 
të Gjallin që nuk vdes. Falënderimi e lavdërimi i takojnë 
vetëm All-llahut, i Cili nuk ka fëmijë dhe nuk ka shok e 
ortak në sundimin e tij e në pronësinë e Tij, Atë nuk e 
mposht asgjë dhe madhëroje Atë duke thënë “All-llahu 
Ekber” (All-llahu është më i madhi). 
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 ثم .الْحى الْقَيوم و اَتُوب الَيه الَّذى ال اله االَّ هو  اَستَغْفرُ اللّه:ثم قُل
علَى منْ فَضْلك و انْشُرْ علَى  عنْدك و اَفض اَللّهم اهدنى منْ :قل

سبحانَك ال اله االَّ اَنْت  علَى منْ برَكاتك منْ رحمتك و اَنْزِلْ

الذُّنُوب كُلَّها جميعاً اال  فَانَّه ال يغْفرُ اغْفرْ لى ذُنُوبى كُلَّها جميعاً

علْمك و اَعوذُ بِك  كُلِّ خَيرٍ اَحاطَ بِه اَنْت اَللّهم انّى اَسئَلُك منْ

عافيتَك فى  انّى اَسئَلُك اَحاطَ بِه علْمك اَللّهم منْ كُلِّ شَرٍّ

االْخرَةِ واَعوذُ  وعذابِ اُمورى كُلِّها و اَعوذُ بِك منْ خزْىِ الدنْيا

الَّتى ال تُرام كزَّتع الْكَريمِ و هِكجبِو كترقُد و  عتَنمالَّتى ال ي

رَةِ واالْخ نْيا ونْ شَرِّ الدم ءنْها شَىجاعِ منْ شَرِّ االَْونْ  ممكُلِّها و

مستَقيمٍ و ال  على صراط شَرِّ كُلِّ دابةٍ اَنْت اخذٌ بِناصيتها انَّ ربى

الَّذى ال  تَوكَلْت علَى الْحى حولَ و ال قُوةَ االَّ بِاللّه الْعلى الْعظيمِ

لَداً وذْ وتَّخي الَّذى لَم لّهل دمالْح و وتمي شَريك كُنْ لَهي ى  لَمف

رْهكَب نَ الذُّلِّ وم ىلو كُنْ لَهي لَم و لْكتَكْبيراً الْم. 
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Para se të ngrihesh nga vendi ku je, këndo dhjetë herë edhe 
tesbijhatin që këndonte Fatime Zehraja (a.s.):  
 Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, të 
Vetmit, Atij që nuk ka shok e ortak, Zotit Një e të 
Vetëm, të Vetmit që është qëllim mbështetjeje, Atij që 
nuk ka as grua e as fëmijë. 
 Është përcjellur se kjo formë dëshmie ka mirësi të mëdha, 
sidomos kur këndohet pas faljes së namazit të Sabahut e 
namazit të Jacisë, si dhe kur këndohet gjatë lindjes e perëndimit 
të diellit. 
 Pastaj thuaj: I Pastër (larg) nga të metat e mangësitë 
është vetëm All-llahu, çdo herë që Atë e pastron ndonjë 
send, ashtu siç është dëshira All-llahut të pastrohet dhe 
ashtu siç është detyrë të pastrohet Ai dhe ashtu siç është 
e meritueshme për lartësinë e Qënies së Tij dhe madhë-
shtinë e pushtetit të Tij. Falënderimi e lavdërimi i 
takojnë vetëm All-llahut, çdo herë që Atë e falënderon 
dhe e lavdëron ndonjë send, ashtu siç është dëshira e 
All-llahut të falënderohet e të lavdërohet, ashtu siç është 
detyrë të falënderohet e të lavdërohet Ai dhe ashtu siç 
është e meritueshme për lartësinë e Qënies së Tij e 
pushtetin e madhështisë së Tij. Nuk ka zot tjetër përveç 
All-llahut, çdo herë që ndonjë send thotë: Nuk ka zot 
tjetër përveç All-llahut, ashtu siç është dëshira e All-llahut 
të thuhet për Të se nuk ka zot tjetër përveç Tij, ashtu 
siç është detyrë të thuhet për Të dhe ashtu siç është e  
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قل عشر مرات قبل ان تتحرك من سالم اهللا عليها و  زهراءسيدة سبح تسبيح ثم

  اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه وحده ال شَريك لَه الهاً واحداً:موضعك

. صمداً لَم يتَّخذْ صاحبةً و ال ولَداً اَحداً فَرْداً
 ويلهذا التهليل فضل كثير سيما إذا عقِّب به صالة الصبح و العشاء و إذا  اقول: ر

. قرئ عند طلوع الشمس و غروبها  

 سبحانَ اللّه كُلَّما سبح اللّه شَىء و كَما يحب اللّه اَنْ :ثم تقول

وكَما ه و حبسي  و هاللزِّ جع و هِهجكَرَمِ وغى لنْبكما ي و لُهاَه

دمكُلَّما الْح لّهل اللّه دمكَما  ح و دمحاَنْ ي اللّه بحكَما ي و شَىء

وجهِه و عزِّ جالله و ال اله االَّ اللّه  ينْبغى لكَرَمِ هو اَهلُه و كَما

لَّلَ اللّهكُلَّما ه بحكَما ي و شَىء  و لُهاَه وكَما ه لَّلَ وهاَنْ ي اللّه

 وجهِه و عزِّ جالله كَما ينْبغى لكَرَمِ
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meritueshme për lartësinë e Qënies së Tij. All-llahu 
është më i madhi, çdo herë që ndonjë send thotë All-
llahu është më i madhi, ashtu siç ka dëshirë All-llahu të 
thuhet se Ai është më i madhi, ashtu siç është detyrë të 
thuhet për Të dhe ashtu siç është e meritueshme të 
thuhet për lartësinë e Qënies së Tij e për madhështinë 
e pushtetit të Tij. I pastër nga të metat e nga mangësitë 
është vetëm All-llahu, falënderimi e lavdërimi i takojnë 
vetëm All-llahut, nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, All-
llahu është më i madhi për të gjitha mirësitë që Ai më ka 
dhënë mua dhe secilit prej krijesave të Veta, krijesave që 
kanë qenë, që janë e që do të jenë deri Ditën e Kijametit. 
O Zoti im, të lutem dhuro paqe e nderim të veçantë për 
Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit! Të 
kërkoj Ty, o All-llah, prej të mirave që unë i shpresoj dhe 
prej të mirave që unë nuk i shpresoj, kërkoj mbrojtjen 
me Ty prej të keqes së çdo gjëje që unë i ruhem dhe prej 
të keqes së çdo gjëje që unë nuk i ruhem. 
 Pastaj këndo suren “El Fàtiha”, ajetin “Kursij”, ajetin: 
“shehidA-ll’llàhu…” (Àli Imràn, 18), ajetin: “Kuli-
l’làhum’me màlikel-mulki…” (Àli Imràn, 26), tri ajete të 
sures “El A’ràf”, duke filluar me ajetin: “In’ne rab’bekumu-
ll’llàhu…” deri në fjalën “minel-muhsinijn”. (El A’ràf, 
54, 55 dhe 56). Pastaj thuaj tri herë: I Pastër nga të metat e 
nga mangësitë që ata e përshkruajnë, është Zoti yt, Zoti 
i madhështisë, paqe e shpëtim mbi të dëguarit dhe falë- 
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اَنْ و اللّه بحكَما ي و شَىء رَ اللّهرُ كُلَّما كَباَكْب كَما  اللّه رَ وكَبي

و لُهاَه وه و حانَ اللّهبس هاللزِّ جع و هِهجكَرَمِ وغى لنْبكَما ي 

لهال ا و لّهل دمالْح لَىبِها ع مةٍ اَنْعمعلى كُلِّ نرُ عاَكْب اللّه و الَّ اللّها 

 خَلْقه ممنْ كانَ اَو يكُونُ الى يومِ الْقيمةِ اَللّهم و على كُلِّ اَحد منْ

تُصلِّى على محمد و آلِ محمد و اَسئَلُك منْ خَيرِ  انّى اَسئَلُك اَنْ

ال اَرجو و اَعوذُ بِك منْ شَرِّ ما اَحذَر و منْ  اَرجو و خَيرِ ما ما

. اَحذَر شَرِّ ما ال
ثم تقرأ سورة الحمد، و آية الكرسي، و شهد اهللا، و آية: قُلِ اللهم مالك الملك...  

 )، و آية السخرة و هي ثالث آيات من سورة االعراف اولها: إنّ 26( آل عمران/

سبحانَ ربك رب الْعزَّةِ  ربكم اهللا، و آخرها: من المحسنين، ثم تقول ثالثا:

فُونَ وصا يملَى عع المالْعالَمينَ س بر لّهل دمالْح لينَ ورْسالْم 

 سالم علَى سبحانَ ربك رب الْعزَّةِ عما يصفُونَ و ثم تقول ثالثا:

 .الْمرْسلينَ و الْحمد للّه رب الْعالَمينَ
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nderimi e lavdërimi janë vetëm për All-llahun, Zotin e 
botëve. Pastaj thuaj tri herë: O Zoti im, dhuro paqe e shpë-
tim për Muhammedin e për familjen e Muhammedit! Bëj 
për mua e për punën time shpëtim e rrugëdalje dhe më 
furnizo me ushqim prej andej kah unë e pres e prej 
andej kah unë nuk e pres! 
 Në vijim thuhet duaja që Xhebraijli (a.s.) i mësoi hz. Jùsufit 
(a.s.) kur ai ishte në burg. Kur ta këndosh këtë lutje, kape mjekrën 
tënde me dorën e djathtë dhe dorën e majtë shtrije në drejtim të 
qiellit dhe thuaj shtatë herë: O Zot i Muhammedit dhe i 
familjes së Muhammedit! Dhuro paqe e nderim të 
veçantë për Muhammedin e për familjen e Muhammedit 
dhe shpejtoje shpëtimin për familjen e Muhammedit! 
Duke qenë në këtë gjendje thuaj tri herë: O Zotërues i madhë-
shtisë e i nderimit! Dhuro shpëtim për Muhammedin e 
për familjen e Muhammedit dhe mua më mëshiro e më 
shpëto prej Zjarrit! Pastaj këndo dymbëdhjetë herë suren: “Kul 
huA-ll’llàhu ehad…”; pastaj thuaj: O Zoti im! Ty të 
lutem me emrin Tënd të ruajtur e të depozituar: i Pastër, 
Pastrim, Begatues; të lutem Ty me emrin Tënd të madh 
dhe me pushtetin Tënd të përhershëm. O Dhurues i 
mirësive, o Liberator i robërve të luftës, o Shpëtues i të 
dënuarve në Zjarr, të lutem dhuro paqe e nderim për 
Muhammedin e për familjen e Muhammedit, të lutem 
më shpëto prej Zjarrit, më nxirr prej kësaj bote zemër-
pastër dhe më fut në Xhennet; fillimin e lutjes time bëje  
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على محمد و الِ محمد و اجعلْ لى منْ  اَللّهم صلِّ :ثم قل ثالث مرات 

رى فَرَجا واَم خْرَجا وثُ ال مينْ حم و بتَسثُ اَحينْ حقْنى مزار 

بتَساَح .
وهذا الدعاء علمه جبرائيل ليوسف (ع) في السجن. ثم  خذ لحيتك بيدك 

 اليمني و ابسط يدك اليسري الي السماء و قل سبع مرات: 

 دمحالِ م و دمحلى ملِّ عص دمحالِ م و دمحم بلْ يا رجع و  فَرَج

دمحقل ثالثا و انت علي ذلك الحالو  .آلِ م: اللِ واالِْكْرامِ  يا ذَا الْج

. على محمد و الِ محمد و ارحمنى و اَجِرْنى منَ النّارِ صلِّ

  اَللّهم انّى:و تقول .قُلْ هو اللّه اَحد :ثم تقرأ اثنتي عشر مرة سورة 

الْمخْزُونِ الطّاهرِ الطُّهرِ الْمبارك و اَسئَلُك  اَسئَلُك بِاسمك الْمكْنُونِ

كمبِاس ظيمِ وقَ  الْعطْليا م طايا والْع بالْقَديمِ يا واه كلْطانس

الرِّقابِ منَ النّارِ اَسئَلُك اَنْ تُصلِّى على محمد  فَكّاك االُسارى و يا

تُعتقَ رقَبتى منَ النّارِ و اَنْ تُخْرِجنى منَ الدنْيا  محمد و اَنْ و آلِ

 الْجنَّةَ امناً و اَنْ تَجعلَ دعائى اَولَه فَالحاً و و [اَنْ] تُدخلَنى سالمًا

رَهاخ نَجاحاً و طَهسوبِ اَوالْغُي المع اَنْت نَّكالحاً اص .
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shpëtim, mesin e saj sukses dhe fundin përmirësim, 
vetëm Ti i di të fshehtat! 
 Në “Sahijfen El Aleuij’jeh” është shkruar lutja e mëposhtme 
që këndohet pas të gjitha farzeve: O Ti që nuk të preokupon 
dëgjimi i njërit ndaj dëgjimit të tjetrit, o Ti që nuk të 
ngatërrojnë kërkesat e lutësve, o Ti që nuk të lodh 
këmbëngulja e kërkuesve, bëj që unë të shijoj freskinë e 
faljes Tënde, ëmbëlsinë e mëshirës Tënde dhe faljen e 
mëkateve që Ti bën. Gjithashtu thuaj: Zoti im, ky është 
namazi im, të cilin unë e fala jo se Ti ke nevojë që unë ta 
falja këtë namaz dhe as ngaqë Ti ke dëshirë që unë të fal 
namaz, por unë e fala namazin vetëm për të të madhë-
ruar Ty dhe në bindje e në përgjigje të asaj që Ti më ke 
urdhëruar të fal namaz. Zoti im, në qoftë se në këtë 
namazin tim ka veprime jo të mira, ose ka mangësi në 
rukutë e në sexhdet, mos më ndëshko dhe bëj mirësi për 
mua duke e pranuar këtë namaz e me falje mëkatesh! 
 Gjithashtu, pas namazeve lutu me duanë që Profeti (a.s.) i 
mësoi prijësit të besimtarëve, imam Aliut (a.s.), që ta kishte si 
kujtesë: I pastër nga të metat e mangësitë është Ai që nuk 
mësyn banorët e mbretërisë së Vet. I pastër nga të metat 
e mangësitë është Ai që nuk i ndëshkon banorët e tokës 
me llojet e shumta të dënimit. I pastër nga të metat e 
mangësitë është i Dhembshuri, Mëshirëploti. O Zoti 
im, bëj për mua në zemrën time dritë, shikim, kuptim e 
dituri! Me të vërtetë Ti je Fuqiploti mbi çdo send. 
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منْ ال يشْغَلُه سمع عنْ  يا :و ورد في الصحيفة العلوية لتعقيب الفرائض

غَلِّطُهنْ ال ييا م عٍ ومنْ سيا م لُونَ وائينَ  ال السحلالم لْحاحا هرِمبي

. مغْفرَتك رحمتك و اَذقْنى برْد عفْوِك و حالوةَ

الَيها و ال  منْك  الهى هذه صلوتى صلَّيتُها ال لحاجةٍ:و تقول ايضاً 

اَمرْتَنى بِه  لَك الى ما رغْبةٍ منْك فيها االَّ تَعظيماً و طاعةً واجابةً

  سجودها فَال اَو الهى انْ كانَ فيها خَلَلٌ اَو نَقْص منْ ركُوعها

ولِ وبِالْقَب لَىتَفَضَّلْ ع ذْنى والْغُفْران تُؤاخ .
و تدعو ايضاً عقيب الصلوات بهذا الذي علّمه النبي اهللا (ص) اميرالمؤمنين (ع)  

 ياْخُذُ سبحانَ منْ اليعتَدى على اَهلِ مملَكَته سبحانَ منْ ال :للذاكرة

لى  اَللّهم اجعلْ اَهلَ االْرضِ بِاَلْوانِ الْعذابِ سبحانَ الرَّؤُف الرَّحيمِ

. ِشَىء قَديرٌ كُلّ فى قَلْبى نُوراً و بصراً و فَهماً و علْماً انَّك على
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El Kef’amij’ju në librin “El Misbàhu” thotë: Pas çdo namazi 
thuaj tri herë: Kërkoj mbrojtje për veten time, për fenë 
time, për familjen time, për pasurinë time, për fëmijët e 
mi, për vëllezërit e mi në fe, për çdo furnizim që më ka 
dhënë Zoti im, për përfundimet e punëve të mia dhe 
për cilindo që më prek mua smira e veprimit të tij: për të 
gjitha këto kërkoj mbrojtje me All-llahun, Njëshin, të 
Vetmin, me Atë që është qëllim mbështetjeje, i Cili as 
nuk është i lindur e as nuk ka lindur dikush prej Tij dhe 
për të Cilin nuk ka të ngjashëm. Për të gjitha këto kërkoj 
mbrojtje me Zotin e mëngjesit prej të keqes së çdo 
krijese që Ai krijoi, prej të keqes së errësirës së fillimit të 
natës kur ajo errësohet plotësisht, prej të keqes së 
fryrëseve në nyjet e lidhura, prej të keqes së smirëkeqit 
kur sipas smirës vepron. Kërkoj mbrojtje me Zotin e 
njerëzve, Sunduesin e njerëzve, të Adhuruarin e njerëz-
ve prej të keqes së ngasjeve të djallit, i cili fut ngasje në 
zemrat e njerëzve, qoftë ky prej xhinëve e prej njerëzve. 
 Në shkrimet e Shejhut Dëshmor thuhet se i Dërguari i All-
llahut ka thënë: «Kush dëshiron që All-llahu të mos ia 
bëjë të ditur të tjerëve punët e tij të këqija Ditën e 
Kijametit dhe të mos i hapë regjistrin e të ligave që ka 
bërë, pas çdo namazi le të thotë: O Zoti im, pa dyshim që 
falja që Ti bën ndaj mëkateve është ku e ku më shprësëdhënëse 
se puna ime, mëshira Jote është ku e ku më e gjerë se mëkati im. 
O Zoti im, në qoftë se mëkati im te Ti është  
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 :قل ثالثة مرات عقيب الصلوات :مصباح في الكفعمىال قال و   
 اُعيذُ نَفْسى و  لى واَه خْوانى فى دينى  دينى وا لَدى وو مالى و

ى وبقَنى رزما ر و خَواتيم  دالْواح بِاللّه رُهنينى اَمعنْ يم لى ومع

دمالص داالْح و دلي الَّذى لَم  و دكُفُواً اَح كُنْ لَهي لَم و ولَدي لَم

شَرِّ غاسقٍ اذا وقَب و منْ شَرِّ  شَرِّ ما خَلَقَ و منْ بِرَب الْفَلَقِ منْ

حسد و بِرَب النّاسِ ملك  شَرِّ حاسد اذا النَّفَّاثات فى الْعقَد و منْ

الْخَنّاسِ الَّذى يوسوِس فى  الْوسواسِ النّاسِ اله النّاسِ منْ شَرِّ

نَ الْجِنَّةِ وورِ النّاسِ مدالنّاسِ ص. 
عن خط الشيخ الشهيد انّ رسول اهللا (ص) قال: من اراد ان ال يطلع اهللا يوم و 

 :القيامة علي قبيح اعماله و ال يفتح ديوان سيئاته فليقل بعد كل صالة

اَوسع  عملى و انَّ رحمتَك اَللّهم انَّ مغْفرَتَك اَرجى منْ  

 منْ ذَنْبى
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i madh, patjetër që falja Jote është shumë më e madhe se mëkati 
im. O Zoti im, nëse unë nuk jam i denjë të arrij mëshirën 
Tënde, me siguri mëshira Jote është e atillë që më arrin e më 
përfshin mua, sepse mëshira Jote ka përfshirë të gjitha sendet, me 
mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve.» 
 Ibni Bàbùjeh – All-llahu e mëshiroftë! - ka thënë: Pasi të 
mbarosh tesbijhatin e Zehrasë thuaj: O Zoti im, Ti je Paqe e 
Shpëtim, prej Teje vjen paqja e shpëtimi, për Ty është 
paqja e shpëtimi dhe te Ti kthehet paqja e shpëtimi. I 
pastër nga të metat e nga mangësitë është Zoti yt, Zoti 
i madhështisë nga ato që ata i përshkruajnë. Paqe e 
shpëtim mbi të dërguarit, falënderimi e lavdërimi i 
takojnë vetëm All-llahut, Zotit të botëve. Paqe e 
shpëtim mbi ty o Profet, mbi ty qofshin mëshira e All-
llahut e begatitë e Tij! Paqe e shpëtim mbi të gjithë 
profetët e All-llahut e mbi të dërguarit e Tij dhe mbi 
engjëjt e Tij! Paqe e shpëtim mbi ne dhe mbi robët e 
mirë të All-llahut! Pastaj lutu e kërkoji All-llahut çfarë të 
dëshirosh. El-Kef’amij’ju ka thënë: Pas faljes së namazeve 
thuaj: Jam i kënaqur që All-llahu është Zoti im, që 
Islami është feja ime dhe që Muhammedi – paqja e 
nderimi i All-llahut qoftë mbi të e mbi famijen e tij! – 
është profeti im – pastaj thuaj tri herë: O Zoti im, kërkoj 
faljen Tënde, shëndet të plotë dhe mbrojtje në këtë 
botë e në botën tjetër nga gjërat e padëshiruara! 
 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

 ذَنْبى اَللّهم انْ اَللّهم انْ كانَ ذَنْبى عنْدك عظيماً فَعفْوك اَعظَم منْ

 تَبلُغَنى و تَسعنى لَم اَكُنْ اَهال اَنْ اَبلُغَ رحمتَك فَرَحمتُك اَهلٌ اَنْ

. شَىء بِرَحمتك يااَرحم الرّاحمينَ النَّها وسعت كُلَّ

اَللّهم  :و عن ابن بابويه قال: اذا فرغت من تسبيح الزهراء صلوات اهللا عليها فقل 

المالس اَنْت المالس ودعي كلَيا و المالس لَك و المالس نْكم و 

بر كبحانَ ربس  لينَ ورْسلَى الْمع المس فُونَ وصا يمزَّةِ عالْع

دمالْح بر لّهل اهللا ما شئت. الْعالَمينَ لس ثم. 

وبِاالِْسالمِ ديناً و  رضيت بِاللّه رباً :الصلوات بعد : تقول كفعمىو قال ال

دمحاً  بِمنَبِي هوآل هلَيع لَّى اللّهتقول ثالثا:ص ثمئَلُكنّى اَسا ماَللّه  

ةَ ويالْعافو فْورَة الْعاالْخ نْيا وى الدعافاةَ فالْم . 
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LUTJE TË VEÇANTA  

PAS ÇDO NAMAZI 
Dreka (Yleja) 

 
 El Mutehexh’xhidi ka thënë: Pas namazit të Drekës (Ylesë) 
thuaj: 
 Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, të Madhit të Butit; 
nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, Zotit të Arshit të 
nderuar; falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-
llahut, Zotit të botëve. O Zoti im, unë të lutem Ty me 
detyrimet e mëshirës Tënde, me mbrojtjen e faljes së 
mëkateve që Ti bën, të kërkoj pasuri nga çdo mirësi dhe 
shpëtim nga çdo mëkat. O Zoti im, për të mirën time 
mos lër asnjë mëkat nga mëkatet e mia pa e falur, asnjë 
shqetësim pa e larguar, asnjë sëmundje pa e shëruar, 
asnjë të metë pa e mbuluar, asnjë furnizim pa e dhënë 
me bollëk, asnjë frikë pa e zëvendësuar me siguri, asnjë 
të keqe pa e mënjanuar dhe mos lër pa plotësuar asnjë 
nevojë nga e cila Ti je i kënaqur dhe në të cilën ka 
mirësi. O më i Mëshirshmi i mëshiruesve, plotësoje këtë 
lutje, o Zot i botëve! Pastaj thuaj dhjetë herë: Në All-llahun 
jam lidhur, në All-llahun kam besim dhe në All-llahun 
jam mbështetur.  
 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

 
 

 ةصاتعقيبات خ
 الظهر)(تعقيب الصالة 

 
 ال اله االَّ اللّه الْعظيم الْحليم ال اله االَّ :: بعد صالة الظهر قل المتهجدقال

 اَللّهم انّى اَسئَلُك اللّه رب الْعرْشِ الْكَريم اَلْحمد للّه رب الْعالَمينَ

بِرٍّ و  موجِبات رحمتك و عزائم مغْفرَتك و الْغَنيمةَ منْ كُلِّ

هماً االَّ  منْ كُلِّ اثْمٍ اَللّهم ال تَدع لى ذَنْباً االَّ غَفَرْتَه وال السالمةَ

االَّ  سقْماً االَّ شَفَيتَه و ال عيباً االَّ ستَرْتَه و ال رِزقاً فَرَّجتَه و ال

االَّ امنْتَه و ال سوء االَّ صرَفْتَه و ال حاجةً هى  بسطْتَه و ال خَوفاً

فيها لَك ىلمينَ امينَ  رِضاً والرّاح محتَها يا اَرالَّ قَضَيا الحص

رب الْعالَمينَ. 
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Pastaj thuaj: O Zoti im, nëse mëkatet e mia janë të 
mëdha, Ti je më i Madhi; nëse tejkalimet e mia janë të 
mëdha, Ti je më i Madhi, nëse kopracia ime është e 
vazhdueshme, Ti je më Bujari. O Zoti im, fali mëkatet 
e mia të mëdha me faljen Tënde të madhe, fali edhe 
tejkalimet e mia të shumta me atë që duket nga bujaria 
Jote; mposhte kopracinë time me mirësinë e bujarisë 
Tënde! O Zoti im, të gjitha mirësitë që ne kemi, ato 
janë vetëm nga ana Jote; nuk ka zot tjetër përveç Teje, 
Ty të kërkoj faljen e mëkateve dhe vetëm para Teje 
pendohem. 
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كَّلُ :َ قل عشر مراتثماَتَو لَى اللّهع قُ واَث بِاللّه و تمتَصاع بِاللّه. 

عظُمت ذُنُوبى فَاَنْت اَعظَم و انْ كَبرَ تَفْريطى  اَللّهم انْ ثم قل:

فَاَنْت نْ داما رُ واَكْب  ظيمرْ لى عاغْف ماَللّه دواَج خْلى فَاَنْتب

تَفْريطى بِظاهرِ كَرَمك واقْمع  عفْوِك و كَثيرَ ذُنُوبى بِعظيمِ

ماَللّه كودخْلى بِفَضْلِ جن بما بِنا م  الَّ اَنْتا لهال ا نْكةٍ فَممعْن

اَتُوب و رُكتَغْفاَس .كلَيا 
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LUTJE PAS NAMAZIT TË PASDITES  
(Ikindisë) Cituar prej El-Mutehexh’xhidit 

 
 Faljen e mëkateve ia kërkoj vetëm All-llahut, përveç 
të Cilit nuk ka zot tjetër; Ai është i Gjalli, i Përjetshmi, i 
Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Zotëruesit të madhë-
shtisë e nderimit i lutem të pranojë pendimin tim, 
pendimin e një robi të vogël, të nënshtruar, të munduar, 
të mjeruar, të përulur, punëtor me mëditje, i cili nuk ka 
fuqi t’i sjellë vetes as ndonjë dobi e as t’i shkaktojë ndo-
një dëm; nuk ka fuqi as të vdesë e as të japë jetë e as të 
ringjallë pas vdekjes. Pastaj thuaj: O Zoti im, me Ty 
kërkoj mbrojtje prej shpirtit të pangopshëm, prej zemrës 
që nuk nënshtrohet, prej diturisë së padobishme, prej 
namazit që nuk ngjitet lart dhe prej lutjes që nuk dëgjo-
het. O Zoti im, Ty të kërkoj lehtësim pas vështirësisë, 
largim të pësimit dhe mirëqënie pas shtrëngesës. O Zoti 
im, çdo mirësi që kemi është vetëm prej Teje, nuk ka 
zot tjetër përveç Teje, vetëm Ty të kërkoj faljen e më-
kateve dhe vetëm para Teje pendohem.  
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 دعاء تعقيب لصالة العصر نقال عن المتهجد

 
ومالْقَي ىالْح والَّ ها لهالَّذى ال ا رُ اللّهتَغْفاَس منُ الرَّحيمالرَّح 

 عبد ذَليلٍ خاضعٍ ذُوالْجاللِ واالِْكْرامِ و اَسئَلُه اَنْ يتُوب علَى تَوبةَ

هنَفْسل كلمتَجيرٍ ال يستَكينٍ مسكينٍ مسسٍ مال فَقيرٍ بائ نَفْعاً و 

 انّى اَعوذُ بِك اَللّهمثم قل: ضَرّاً و ال موتاً و ال حيوةً و ال نُشُوراً 

 ينْفَع وِ منْ منْ نَفْسٍ ال تَشْبع و منْ قَلْبٍ ال يخْشَع ومنْ علْمٍ ال

 اَسئَلُك الْيسرَ بعد صلوةٍ ال تُرْفَع و منْ دعاء ال يسمع اَللّهم انّى

 اَللّهم ما بِنا منْ الْعسرِ و الْفَرَج بعد الْكَرْبِ و الرَّخاء بعد الشِّدةِ

اَتُوب و رُكتَغْفاَس الَّ اَنْتا لهال ا نْكةٍ فَممعن  كياَل. 
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LUTJE PAS NAMAZIT TË MBRËMJES   
(Akshamit) 

 
 Cituar prej librit “El Misbàh” të El-Mutehexh’xhit: Pas 
tesbijhut të Zehrasë – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të! – 
thuaj: «Me të vërtetë All-llahu dhe engjëjt e Tij e ma-
dhërojnë Profetin. O ju që keni besuar madhërojeni 
atë dhe përshëndeteni atë me selame të shumta!» 
(El Ahzàb, 56). O Zoti im, madhëroje Muhammedin, 
Profetin, pasardhësit e tij dhe familjen e tij!  
 Pastaj thuaj shtatë herë: Me emrin e All-llahut, të 
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Nuk ka mbrojtje e fuqi 
përveçse me All-llahun, të Lartin, Madhështorin; për-
veçse me All-llahun, të Lartin, Madhështorin; përveçse 
me All-llahun, të Lartin, Madhështorin. Falënderimi e 
lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut.  
 Pastaj thuaj tri herë vetëm Ai bën atë që dëshiron dhe 
askush përveç Tij nuk mund të bëjë atë që dëshiron. 
Pastaj thuaj: I pastër nga të metat e nga mangësitë je 
vetëm Ti, nuk ka zot tjetër përveç Teje, fali mëkatet e mia 
që të gjitha, sepse askush përveç Teje nuk i fal të gjitha 
mëkatet. 
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مغرب ال ةصال اتتعقيببعض 

 
  انَّ اللّه و مالئكَتَهعن مصباح المتهجد: تقول بعد تسبيح الزهراء (ع):

 الَّذينَ امنُوا صلُّوا علَيه و سلِّموا تَسليماً يصلُّونَ علَى النَّبِى يا اَيها

النَّبِى و على ذُريته و  على محمد اَللّهم صلِّ: )56(سورة االحزاب/ 

هتيلِ بلى اَهع .

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم و ال حولَ و ال قُوةَ االَّ :ثم تقول سبع مرات 

ىلالْع ظيمِ بِاللّهالْع .

. غَيرُه اَلْحمد للّه الَّذى يفْعلُ ما يشاء و ال يفْعلُ ما يشاء :و ثالثا 

فَانَّه ال  سبحانَك ال اله االَّ اَنْت اغْفرْ لى ذُنُوبى كُلَّها جميعاً :ثم قل 

الَّ اَنْتميعاً اكُلَّها ج رُالذُّنُوبغْفي.  
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O Zoti im, të lutem me Qënien Tënde të nderuar, me 
emrin Tënd të madh, me sundimin Tënd të përhershëm: 
të lartësosh Muhammedin dhe familjen e Muhammedit 
dhe të më falësh mëkatin e madh, sepse përveç Madhë-
shtorit askush nuk e fal mëkatin e madh! Pasi të mbarosh 
namazin nafile, lutu me cilën lutje të dëshirosh dhe thuaj dhjetë 
herë: Ç’ka dashur All-llahu është, nuk ka mbrojtje e fuqi 
përveçse me All-llahun, All-llahut i lutem të më falë 
mëkatet. Pastaj thuaj: O Zoti im, vetëm Ty të kërkoj me 
detyrimet e mëshirës Tënde dhe me madhështinë e 
faljes së mëkateve që Ti bën: shpëtim prej Zjarrit e prej 
çdo sprove të rëndë, arritjen e Xhennetit, kënaqësinë 
Tënde në shtëpinë e shpëtimit të përhershëm, fqinjë-
sinë e Profetit Tënd, Muhammedit (a.s.) dhe fqinjësinë 
e familjes së tij. O Zoti im, çdo mirësi që ne kemi, ajo 
është vetëm prej Teje, nuk ka zot tjetër përveç Teje, 
vetëm Ty të kërkoj faljen e mëkateve dhe vetëm para 
Teje pendohem.  
 Ndërmjet namazit të Akshamit dhe namazit të Jacisë fal atë 
namaz nafile që quhet “gufejleh” – koha e shkujdesjes së vogël – 
dhe që është namaz me dy rekatë. Në rekatin e parë këndo suren 
“El-Fàtiha” dhe ajetin: «Ue dhen’nùni idh dhehebe 
mugàdiben fedhan’ne en len nakdire alejhi fenàdà 
fidh’dhulumàti en là ilàhe il’là ente subhàneke in’nij 
kuntu mine-dh’dhàlimijn. Festexhebnà lehù ue 
nexh’xhejnàhu minel-gam’mi ue kedhàlike nunxhil- 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

ظيمِ والْع كمسا الْكَريمِ و هِكجبِو ئَلُكنّى اَسا ماَللّه كلْكم 

ذَنْبِى الْعظيم انَّه  الْقَديمِ اَنْ تُصلِّى على محمد و اله و اَنْ تَغْفرَ لى

  .يغْفرُ الْعظيم االَّ الْعظيم ال

ما شاء اللّه ال قُوةَ االَّ  :فاذا فرغت من النافلة فتعقّب بما شئت، و قل عشراً

بِاللّه رُ اللّهتَغْفاَس .

 اَللّهم انّى اَسئَلُك موجِبات رحمتك و عزآئم مغْفرَتك  :ثم قل  

الرِّضْوانِ فى  منَ النّارِ و منْ كُلِّ بِليةٍ و الْفَوز بِالْجنَّةِ و و النَّجاةَ

بِنا  َجِوارِ نَبِيك محمد علَيه و آله اَلسالم اَللّهم ما داِر السالِم و

نْكةٍ فَممعنْ نم كلَيا اَتُوب و رُكتَغْفاَس الَّ اَنْتا لهال ا .

  :  الغفيلة بين المغرب و العشاء، و هي ركعتان تقرأ بعد الحمد في االوليتصلّيِ و 
 ذَهب مغاضباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدر علَيه فَنادى فى النُّونِ اذْ و ذَا

لهاَنْ ال ا مينَ  الظُّلُماتنَ الظّالم نّى كُنْتا حانَكبس الَّ اَنْتا

نا لَهبتَجنَ فَاسم ناهينَج نينَ وؤْمنُنْجِى الْم ككَذل و الْغَم (.
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mu’minijn.» (El-Enbijà, 87). Në rekatin e dytë pas sures “El-
Fàtiha” këndo ajetin: «Ue ‘indehù mefàtihul-gajbi là 
ja’lemuhà il’là huve ue ja’lemu mà fil-berr’rri uel-
bahri ue mà teskutu min uerakatin il’là ja’lemuha ue 
là hab’betin fij dhulumàtil-erdi ue là ratbin ue là 
jàbisin il’là fij kitàbin mubijn.» (El-En’àm 59); pastaj ngreji 
duart për kunutin (lutje) dhe thuaj: O Zoti im, Ty të lutem me 
hapëset e së panjohurës, të cilat nuk i di askush përveç 
Teje: që të lartësosh Muhammedin dhe familjen e tij dhe 
për të mirën time të më kryesh nevojën që unë kam 
(shprehe nevojën që ke me fjalët e tua) dhe pastaj thuaj: O Zoti 
im, Ti je Mbrojtësi i mirësive të mia dhe Ti je i Fuqishmi 
për plotësimin e nevojës që unë kam, Ti e di nevojën 
time, prandaj unë të lutem Ty me të vërtetën e 
Muhammedit (a.s.) dhe të familjes së tij, që të ma plotë-
sosh këtë nevojë. Pastaj thuaje edhe një herë me fjalët e tua 
nevojën që ke. Është transmetuar se ai që bën këtë salavat dhe i 
lutet All-llahut, atij All-llahu i jep atë që ai kërkon. 
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مفاتح الْغَيبِ ال يعلَمها االَّ هو و يعلَم ما فى  و عنْده (:و في الثانية

منْ ورقَةٍ االَّ يعلَمها و ال حبةٍ فى  و الْبحرِ و ما تَسقُطُ الْبرِ

.) يابِسٍ االَّ فى كتابٍ مبينٍ رطْبٍ و ال ظُلُمات االَْرضِ و ال

انّى اَسئَلُك بِمفاتحِ الْغَيبِ الَّتى  اَللّهم :ثم تأخذ يديك للقنوت و تقول 

الَّ اَنْتها الَمعلى ال يع لِّىاَنْ تُص  هآل و دمحم كَذا و و اَنْ تَفْعلَ بى 

 اَللّهم اَنْت ولى نعمتى و  :و تذكر حاجتك عوض هذه الكلمة، ثم تقولكَذا 

فَاَسئَلُك بِحقِّ محمد و آله علَيه  تَعلَم حاجتى الْقادر على طَلبتى

المالس هِملَيع تَها لى وا قَضَيلَم.  
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LUTJE PAS NAMAZIT TË DARKËS  
(Jacisë) Cituar prej El Mutehexh’xhidit 

 
 O Zoti im, unë nuk e di ku gjendet furnizimi im me 
ushqim, prandaj unë e kërkoj atë, ashtu siç e dëshiron 
zemra ime. Në kërkim të këtij furnizimi unë lëviz nëpër 
vende të ndryshme e në kërkimin tim unë jam si një i 
hutuar dhe nuk e di nëse furnizimi im është në fushë 
apo në mal; është në tokë, apo në qiell; është në tokë 
apo në det; në dorën e kujt është dhe prej kujt vjen. Pa 
dyshim, mësova se dijenia për këtë furnizim është vetëm 
te Ti dhe shkaqet e tij janë vetëm në dorën Tënde. Ti je 
Ai që e pjeston atë me dashamirësinë Tënde dhe i bën 
shkaqet për këtë furnizim me mëshirën Tënde. O Zoti 
im, madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij! O Zot, 
bëje për mua të bollshëm furnizimin me ushqim! Bëje 
kërkimin e tij të lehtë dhe marrjen e tij të afërt! Mos më 
mundo mua duke kërkuar atë furnizim që Ti nuk e ke 
caktuar për mua, sepse Ti nuk ke nevojë që unë të mu-
ndohem; unë jam i varfër dhe në nevojë për mëshirën 
Tënde. Madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij! Bëj 
bujari për robin Tënd me mirësinë Tënde, sepse vetëm 
Ti je Zotëruesi i mirësisë së madhe.  
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متَّهجِّدال عنعشاء نقال ال صالةتَعقيب   
 

 اَطْلُبه بِخَطَرات اَللّهم انَّه لَيس لى علْم بِموضعِ رِزقى و انَّما

 طالب تَخْطُرُ على قَلْبى فَاَجولُ فى طَلَبِه الْبلْدانَ فَاَنَا فيما اَنَا

 اَم فى كَالْحيرانِ ال اَدرى اَفى سهلٍ هو اَم فى جبلٍ اَم فى اَرضٍ

 منْ و قَد ٍاَم فى بحرٍ و على يدى منْ و منْ قبلِ سماء اَم فى برّ

تَقْسمه  علمت اَنَّ علْمه عنْدك و اَسبابه بِيدك و اَنْت الَّذى

و كبِلُطْف هآل و دمحلى ملِّ عفَص ماَللّه كتمبِرَح هببتُس 

بلْ يا رعاجو م الً وهس هطْلَبم عاً ولى واس قَكقَريباً أرِز خَذَه

مالَم تُقَدر لى فيه رِزقاً فَانَّك غَنى عنْ عذابى  و التُعنِّنى بِطَلَبِ

رحمتك فَصلِّ على محمد و آله و جد على  فَقيرٌ الى و اَنَا

كدبذُو ع نَّكا كظيمٍ بِفَضْلفَضْلٍ ع. 
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LUTJE PAS NAMAZIT TË MËNGJESIT  
(Sabahut)  

Cituar prej librit “El Misbàh” të El Mutehexh’xhidit 
 

 O Zoti im, madhëroje Muhammedin, e me lejen 
Tënde më udhëzo mua në rrugën e drejtë në cilën s’ka 
kundërshtime nga e vërteta; vetëm Ti e udhëzon cilin 
të dëshirosh në rrugën e drejtë. Pastaj thuaj dhjetë herë: O 
Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin dhe 
familjen e Muhammedit me nderimin Tënd më të mirë! 
Begatoji ata me begatinë Tënde më të mirë! Paqe e 
shpëtim për ata, për shpirtrat e tyre dhe për trupat e 
tyre mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij! Ky salavat 
thuhet edhe ditën e Xhuma pas namazit të Ikindisë dhe ka një 
mirësi shumë të madhe. Pastaj këndo njëqind herë: Vetëm All-
llahut i kërkoj faljen e mëkateve dhe vetëm para Tij 
pendohem. Pastaj këndo njëqind herë: I lutem All-llahut të 
më mbrojë. Pastaj këndo njëqind herë: All-llahut i kërkoj 
shpëtimin prej Zjarrit. Pastaj këndo njëqind herë: All-
llahut i kërkoj Xhennetin. Pastaj këndo njëqind herë: All-
llahut i lutem të më japë hyritë (e Xhennetit). Pastaj 
këndo njëqind herë: Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, 
Sunduesit, të Vërtetit, të Qartit.  
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متهجد ال عنصبح نقال ال صالة تعقيب
 

  فيه منَاخْتُلف للّهم صلِّ علَى محمد و آلِ محمد و اهدنى لمااَ

ثم تقول  .  الْحقِّ بِاذْنك انَّك تَهدى منْ تَشاء الى صراط مستَقيمٍ

 الرَّاضينَ  اَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد االَْوصياء:عشر مرات

 برَكاتك المرْضيينَ بِاَفْضَلِ صلَواتك و بارِك علَيهِم بِاَفْضَلِ

اللّه و برَكاتُه  والسالم علَيهِم و على اَرواحهِم واَجسادهم و رحمةُ

 اَسئَلُ اللّه :و مائة مرة .اللّه واَتُوب الَيه  اَستَغْفرُ:ثم قل مائة مرة.

واَسئَلُه : و مائة مرة ِ.منَ النّار  اَستَجيرُ بِاللّه:و مائة مرة  .الْعافيةَ

  ال اله االَّ اللّه:مائة مرةو  .اَسئَلُ اللّه الْحور الْعينَ  و مائة مرة: .الْجنَّةَ

 .الْملك الْحقُّ الْمبينُ
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Pastaj këndo njëqind herë «Kul huvA-ll’llàhu ehad» dhe 
thuaj njëqind herë: Madhërimi, paqja e shpëtimi i All-
llahut qoftë mbi Muhammedin dhe mbi familjen e 
Muhammedit! Pastaj këndo njëqind herë: I pastër nga 
nevojat e nga mangësitë është All-llahu; nuk ka zot 
tjetër përveç All-llahut; All-llahu është më i Madhi; nuk 
ka mbrojtje e fuqi përveçse me All-llahun, të Lartin, 
Madhështorin. Pastaj këndo njëqind herë: Ç’ka dashur All-
llahu është; nuk ka forcë, mbrojtje e fuqi përveçse me 
All-llahun, të Lartin, Madhështorin. Pastaj këndo njëqind 
herë: O Zoti im, unë u gdhiva i ruajtur prej mëkateve 
me ruajtjen Tënde frenuese. Mbrojtja Jote as nuk 
vonohet e as nuk kuptohet; vetëm Ty të kërkoj 
mbrojtje prej të keqes së çdo mizori e prej të keqes së 
çdo ndodhie të befasishme; prej gjithçkaje që Ti ke 
krijuar; prej krijesave të Tua të heshtura e folëse; (të 
jem) i mbrojtur prej çdo frikësuesi me rrobën e gjatë 
(morale) të familjes së Profetit Tënd; i fshehur me 
murin e fortifikuar të përkushtimit në pohimin e së 
drejtës prej çdo qëllimkeqi për (që kërkon) të sjellë 
mundime, më mbro mua o All-llah! O Zoti im, më ruaj 
prej të keqes së çdo gjëje nga e cila unë kam frikë! O 
Madhështor, me krijimin e qiejve e të Tokës Ti vure 
perde para e prapa armiqve të mi: «Ne kemi vënë 
para e prapa tyre perde dhe ua kemi mbuluar sytë, 
prandaj ata nuk shikojnë.» (JàSijn, 9).  
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آِل  على محمد و  صلَّى اللّه :و مائة مرةتوحيد ال و مائة مرة سورة

دمحو مائة مرة: .م لهال ا و لّهل دمالْح و حانَ اللّهبس  اَللّه و الَّ اللّها

ما شآء  :و مائة مرةو ال حولَ وال قُوةَ االَّ بِاللَّه الْعلى الْعظيمِ  اَكْبرُ

اَصبحت : ثم قل .حولَ و ال قُوةَ االَّ بِاللّه الْعلى الْعظيمِ اللّه كانَ و ال

بِذمامك الْمنيعِ الَّذى ال يطاولُ و ال يحاولُ منْ شَرِّ  اَللّهم معتَصماً

طارِقٍ منْ سائرِ منْ خَلَقْت و ما خَلَقْت منْ خَلْقك  غاشمٍ و كُلِّ

تامالص و باسٍ سابِغَةٍ وَِالءبِل خُوفنْ كُلِّ منَّةٍ مقِ فى جلِ  النّاطاَه

كنَبِي تيصينٍ بةٍ بِجِدارٍ حيلى اَذلى ا دنْ كُلِّ قاصتَجِباً محم 

الْحقَّ  االِْعتراف بِحقِّهِم و الَّتمسك بحبلهِم موقناً اَنَّ االِْخْالصِ فى

و مهعمو موا  لَهنْ جانَبم باُجان ا ونْ والَواُوالى م بِهِم و فيهِم

بِهِم منْ شَرِّ كُلِّ ما اَتَّقيه يا عظيم حجزْت االْعادى  اَللّهم فَاَعذْنى

 السموات واالْرضِ انّا جعلْنا منْ بينِ اَيديهِمِ سداً و بِبديعِ عنّى

هِمنْ خَلْفرُونَ مصبال ي مفَه مناهاً فَاَغْشَيد9(يس: . س( 
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Me këtë lutje lutu në çdo mëngjes e në çdo darkë. Kjo është 
lutja e prijësit të besimtarëve natën e fjetjes në shtratin e profetit 
(s.a.v.s.) 
 Ja edhe lutja: O Zoti im! O Zoti im, unë të lutem Ty me 
të vërtetën e Muhammedit e të familjes së Muhammedit 
që kanë prej Teje: madhëro dhe dhuro paqe e shpëtim 
për Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit! 
Bëje dritën në syrin tim! Besimin bëje në fenë time! 
Ndërgjegjësimin e qëndrueshëm bëje në zemrën time! 
Sinqeritetin bëje në punën time! Shpëtimin bëje në 
veten time! Bollëkun bëje në furnizimin tim me ushqim 
dhe falënderimin për Ty bëje të përhershëm për aq kohë 
sa Ti të më mbash mua në këtë botë! 
 Shejhu Ibn Fehd në librin “Ud’detu-d’dàij” ka transmetuar 
një lutje nga imam Rizai (a.s.) që këndohet pas namazit të 
Sabahut dhe ka shpjeguar se me këtë lutje, All-llahu me mirësinë 
e Tij e bën të lehtë për kënduesin arritjen e nevojës që ka, gjitha-
shtu bën që të mos ketë më asnjë preokupim. Ja edhe lutja: 
 Me emrin e All-llahut dhe paqe e shpëtim për Muham-
medin e familjen e tij! Punën time unë e kam lënë vetëm 
te All-llahu; me të vërtetë All-llahu është Vështruesi mbi 
njerëzit. All-llahu e ruajti atë prej të këqijave të kurtheve 
që ata kurdisën. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plot-
pushtetshëm je Ti që nuk ke nevojë për asgjë e nuk të 
mungon asgjë; me të vërtetë unë isha prej të padrejtëve. 
«Ne iu përgjigjëm atij dhe e shpëtuam atë prej vësh- 
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محمد و  اَللّهم انّى اَسئَلُك بِحقِّ :قل صبح و مغرب اذا فرغت من صالة

دمحفى آلِ م لِ النُّورعاج و دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص كلَيع 

رى وصفى  ب االِْخْالص قينَ فى قَلْبى والْي صيرَةَ فى دينى والْب

السالمةَ فى نَفْسى و السعةَ فى رِزقى و الشُّكْرَ لَك اَبداً  و عملى

. اَبقَيتَنى ما
اقول: روي الشيخ ابن فهد في عدة الداعي عن الرضا (ع) ان من قال عقيب   

:هصالة الصبح هذا القول ما سأب اهللا حاجة اال تيسرت له و كفاه اهللا ما اهم  
دمحلى مع لَّى اللّهص و مِ اللّهبِس ضاُفَو و هنَّ  وآلا لَى اللّهرى ااَم

اللَّه قيهفَو بادصيرٌ بِالْعب كَرُوا ال اللّهما م ئاتيس  إالَّ اَنْت لها

كُنْت منَ الظّالمينَ.  سبحانَك انّى
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tirësisë. Ja, kështu i shpëtojmë Ne besimtarët.»; «Ne 
na mjafton All-llahu dhe sa garantues i mirë është 
Ai!»; «Ata u kthyen me mirësinë prej All-llahut dhe 
prej bamirësisë ata kurrë nuk i prek e keqja.»; ç’ka 
dashur All-llahu (është), nuk ka ruajtje e fuqi përveçse 
me All-llahun; ç’ka dashur All-llahu dhe ç’duan njerëzit, 
ç’ka dashur All-llahu edhe atë që njerëzit e urrejnë. 
Mua më mjafton Zoti dhe nuk kam nevojë për adhu-
ruesit e Zotit; mua më mjafton Krijuesi dhe nuk kam 
nevojë për krijesat; mua më mjafton Furnizuesi dhe nuk 
kam nevojë për të furnizuarit; mua më mjafton All-llahu, 
Zoti i botëve; mua më mjafton Ai që më mjafton; mua 
më mjafton Ai që gjithmonë më ka mjaftuar; mua më 
mjafton Ai që më ka mjaftuar qysh kur unë nuk kam 
qenë; mua më mjafton All-llahu, s’ka zot tjetër përveç Tij; 
në Atë jam mbështetur; Ai është Zoti i Arshit të madh. 
 Dijetarët kanë shpjeguar se nga kushtet e pranimit të lutjes 
duhen kryer edhe tri veprime: 
 UI pariU: Pas namazit të Sabahut thuaj shtatëdhjetë herë: Jà 
Fet’tàh – o Zgjidhjedhënës.  
 UI dytiU: Të këndosh vazhdimisht lutjen e mëposhtme, të cilën 
Profeti (a.s.) ia mësoi njërit prej shokëve të vet, i cili ishte i sëmurë 
dhe i varfër, por nuk shkoi shumë dhe prej tij u largua sëmundja 
dhe varfëria. Ja edhe lutja: Nuk ka mbrojtje e fuqi përveçse 
me All-llahun; jam mbështetur në të Gjallin që nuk vdes. 
Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut, i Cili  
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منَ الْغَم و كَذلك نُنْجِى الْمؤْمنينَ حسبنَا  لَه و نَجيناه فَاستَجبنا

معنو وا اللّهكيلُ فَاْنَقَلَبالْو  وءس مهسسمي فَضْلٍ لَم و نَ اللّهةٍ ممعبِن

ةَ ما شاءال قُو لَ ووال ح اللّه  النّاس ال ما شاء اللّه الَّ بِاهللا ما شاءا

و اللّه ما شاء النّاس نْ كَرِها  بِىسوبينَ حرْبنَ الْمم الرَّب بِىسح

الرّازِقُ منَ الْمرْزوقينَ حسبِى اللّه  الْمخْلُوقينَ حسبِى الْخالقُ منَ

حسبى حسبى منْ لَم يزَلْ حسبى  منْ هو رب الْعالَمينَ حسبى

لَم ذْ كُنْتنْ كانَ مبى مسزَلْ حي بِىسبى حسح  والَّ ها لهال ا اللّه

وه و كَّلْتتَو هلَيرْشِ عالْع بظيمِ رالْع  . الَّ بِاللّهةَ اال قُو لَ ووال ح

ال يموت.  تَوكَّلْت علَى الْحى الَّذى
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nuk ka fëmijë; për Atë nuk ka shok e ortak në sundim; Ai 
nuk ka as ndonjë të afërm të pafuqishëm dhe vetëm Atë 
madhëroj me madhështime të shumta. 
 UI tretiU: Pas namazit të Drekës këndo lutjen që këndohet pas 
namazit të Sabahut, por duhet që këto lutje të jenë të vazhdueshme. 
Gjithashtu, mëso se është mustehab (e pëlqyeshme) të bëhet edhe 
Sexhdeja e Falënderimit dhe përmende All-llahun sa më shumë. 
 Nëse dëshiron, thuaj në Sexhden e Falënderimit njëqind herë: 
Faleminderit, faleminderit! Përsëri nëse dëshiron, thuaj njëqind 
herë: Më fal, më fal dhe më e pakta që thuhet në Sexhden e 
Falënderimt është të thuash tri herë: Faleminderit vetëm All-
llahut. Duhet të dish se prej Profetit (a.s.) dheimamëve të 
familjes së tij janë transmetuar dhikër i shumtë e lutje që 
këndohen kur lind e kur perëndon dielli; madje janë të shumta 
ajetet e Kur’anit Kerijm dhe hadijthet e Profetit (a.s.) të cilat na 
nxisin të kemi dëshirë të lutemi në këto dy kohë. Me qenë se 
lutjet për këto dy kohë janë të shumta, po mjaftohemi të 
përmendim disa nga lutjet më të dëgjuara: 
 UE para U: Është detyrë që muslimani të thotë dhjetë herë para 
lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij: Nuk ka zot tjetër 
përveç All-llahut, Ai është i Vetëm, Ai nuk ka shok e 
ortak; vetëm Atij i takon sundimi i plotë dhe vetëm 
Atij i takon falënderimi e lavdërimi; Ai jep jetë e Ai bën 
të vdesin; Ai bën të vdesin e Ai jep jetë; Ai është i 
Gjalli që nuk vdes; e mira është vetëm në dorën e Tij 
dhe mbi të gjitha sendet Ai është Fuqiploti.  
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و شَريك كُنْ لَهي لَم لَداً وذْ وتَّخي الَّذى لَم للّه دمالْح  لْكى الْمف

لَم تَكْبيراً و رْهكَب نَ الذُّلِّ وم ىلو كُنْ لَهي .

 و ان شئت فقل مائة مرة عفوا عفوا.، شكرا شكرا ان شئت فعقب فيها مائة مرة
روي مشايخ الحديث بأسناد معتبرة عن الصادق (ع) انه قال: فريضة علي  االول:

 :كل مسلم ان يقول قبل طلوع الشمس عشرا و قبل غروبها عشرا
 لَه و لْكالْم لَه لَه ال شَريك هدحو الَّ اللّها لهال ا حيى وي دمالْح 

رُ والْخَي هدبِي وتمال ي ىح وه يى وحي و ميتي و ميتلى يع وه 

. كُلِّ شَىء قَديرٌ
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UE dyta U: Gjithashtu është transmetuar se duhet të thuhet dhjetë 
herë para lindjes e para perëndimit të diellit: Kërkoj mbrojtje 
me All-llahun, Gjithëdëgjuesin, të Gjithëditurin prej 
ngasjeve të djajve. Kërkoj mbrojtje me All-llahun që 
ata të (mos) vijnë pranë meje; me të vërtetë vetëm All-
llahu është Gjithëdëgjuesi, i Gjithëdituri. 
 UE tretaU: Nuk ka asnjë ndalim që çdo mëngjes e çdo mbrëmje të 
thoni tri herë: O Zoti im, Përmbytësi i zemrave dhe i syve: 
forcoje zemrën time në fenë Tënde! Mos e trondit 
zemrën time pasi Ti e udhëzove atë në rrugën e drejtë! 
Nga ana Jote më dhuro mëshirë, me të vërtetë Ti je 
Dhuruesi më i madh dhe me mëshirën Tënde më shpëto 
mua prej Zjarrit! O Zoti im, më shto jetën! Bëje të gjerë 
furnizimin tim me ushqim! Derdh mbi mua mëshirën 
Tënde edhe pse unë mbase në Tabelën Tënde jam njeri i 
keq, por Ti më bëj mua të lumtur; me të vërtetë vetëm Ti 
shuan (nga ajo Tabelë) dhe bën të qëndrojë (në të) ajo që 
Ti dëshiron, pasi vetëm te Ti është Tabela e caktimeve. 
 UE katërta U: Çdo mëngjes e mbrëmje thuaj: Falënderimi e 
lavdërimi janë vetëm për All-llahun, i Cili vepron si të 
dëshirojë dhe askush veç Tij nuk vepron sipas dëshirës. 
Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për All-llahun, 
ashtu siç dëshiron të falënderohet e të lavdërohet All-
llahu. Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për All-
llahun, ashtu siç meriton të falënderohet e të lavdë-
rohet vetëm All-llahu.  
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 و روي بطرق معتبرة عنه (ع) ايضا قل قبل طلوع الشمس و قبل غروبها :الثاني

 :عشر مرات
 باللّه اَنْ اَعوذُ بِاللّه السميعِ الْعليمِ منْ همزات الشَّياطينِ و اَعوذُ 

ليمالْع ميعالس وه نَّ اللّهضُرُونِ احي .

 :ايضا عنه (ع) قال: ما يمنعكم ان تقول في كل صباح و مساء ثالث مرات الثالث: 
قَلِّبم مالتُزِغْ  اَللّه و كلى دينقَلْبى ع تصارِ ثَباالَب الْقُلُوبِ و

هديتَنى وهب لى منْ لَدنْك رحمةً انَّك اَنْت الْوهاب  بعد اذْ قَلْبى

نَ واَجِرْنى م  عساَو رى وملى فى ع ددام ماَللّه كتمالنّارِ بِرَح

لَىقى عفى رِز  فى اُم كنْدع نْ كُنْتا و تَكمحر لَىانْشُرْ ع و

فَاْجعلنى سعيداً فَانَّك تَمحو ما تَشاء و تُثْبِت و  شَقياً الْكتابِ

كنْدتابِ عالْك اُم. 

الَّذى يفْعلُ ما  اَلْحمد للّه الرابع: ايضا عنه (ع): قل في كل صباح و مساء:

رُهغَي شاءلُ ما يفْعال ي و شاءي اللّه بحكَما ي لّهل دماَلْح  دمحاَنْ ي

 .لُهاَه وكَما ه لّهل دمالْح
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O Zoti im, më fut mua në çdo të mirë në të cilën Ti 
fute Muhammedin dhe familjen e Muhammedit e më 
nxirr mua prej çdo të keqeje nga e cila Ti nxorre 
Muhammedin dhe familjen e Muhammedit! O Zoti im, 
madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
dhe për familjen e tij! 
 UE pesta U: Çdo mëngjes e mbrëmje thuaj dhjetë herë: I Plot-
pushtetshëm është vetëm All-llahu; Atij nuk i mungon 
asgjë e nuk ka nevojë për asgjë. Falënderimi e lavdë-
rimi i takojnë vetëm All-llahut, nuk ka zot tjetër përveç 
All-llahut, All-llahu është më i Madhi. 
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فيه محمداً و آلَ محمد و  فى كُلِّ خَيرٍ اَدخَلْت اَللّهم اَدخلْنى

و آلَ محمد صلَّى اللّه  اَخْرَجت منْه محمداً اَخْرِجنى منْ كُلِّ شَرٍّ

دمحوآلِ م دمحلى مع .

سبحانَ اللّه و اَلْحمد للّه  :قل في كل صباح و مساء عشر مرات الخامس: 

الَّ اللّها لهال ا رُ واَكْب اللّه و 
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Kreu i Katërt 
 
 

Lutjet e ditËve tË javËs 
 

Cituar nga aneksi i  
“Es’sahijfetu-s’sexh’xhàdij’jeh” 

 
 

الفصل الرابع 

في دعوات ايام االسبوع 
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LUTJA E DITËS SË DIEL 
 
 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Me emrin e All-llahut; e shpresoj mirësinë vetëm 
prej Tij; kam frikë vetëm prej drejtësisë së Tij; mbështe-
tem vetëm në Fjalën e Tij; kapem vetëm në litarin e Tij; 
vetëm Ty të kërkoj mbrojtje, o Zotërues i faljes e i këna-
qësisë: prej padrejtësisë, agresionit, shndërrimeve të 
kohës, hidhërimeve të njëpasnjëshme, ngjarjeve të jashtë-
zakonshme dhe prej mbarimit të afatit para përgatitjes e 
pajisjes me mjetet e duhura. Vetëm Ty të kërkoj udhëzi-
min në atë që është e mirë dhe që përmirëson. Me Ty 
kërkoj ndihmë në ato që janë shoqëruese të suksesit dhe 
të bërjes së suksesit. Vetëm prej Teje e dëshiroj faljen e 
plotë, si dhe vazhdimësinë e shpëtimit të përgjithshëm. 
O Zot, vetëm me Ty kërkoj mbrojtje prej ngasjeve të 
djajve; me pushtetin Tënd ruhem prej padrejtësisë së 
pushtetarëve: prandaj, pranoje, o Zot, namazin dhe 
agjërimin tim, të nesërmen time dhe atë që vjen pas saj 
bëje më të mirë se ora (ky çast) dhe e sotmja ime! Më 
bëj të nderuar në fisin e në popullin tim! Më ruaj kur 
jam zgjuar e në gjumë se vetëm Ti, o All-llah, je Ruajtësi 
më i mirë dhe vetëm Ti je më i Mëshirshmi i mëshi-
ruesve. 
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 ء يوم االحددعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

عدلَه و ال اَعتَمد  بِسمِ اللّه الَّذى ال اَرجو االَّ فَضْلَه و ال اَخْشى االَّ

و الرِّضْوانِ  قَولَه و ال اُمسك االَّ بِحبله بِك اَستَجيرُ يا ذَا الْعفْوِ االَّ

 و طَوارِقِ الظُّلْمِ و الْعدوانِ ومنْ غيرِ الزَّمانِ و تَواتُرِ االْحزانِ منَ

لَ التةِ قَبدالْم ضاءنِ انْقم ثانِ ودأَالْحبِ وه دتَرْشاَس اكيا ةِ ودالْع 

 بِه النَّجاح و لما فيه الصالح و االِْصالح و بِك اَستَعينُ فيما يقْتَرِنُ

ها وتَمامةِ ويباسِ الْعاففى ل غَباَر اكيا و ولِ االِْنْجاحةِ  شُمالمالس

زاتمنْ هم بيا ر وذُ بِكاَع ها ووامد و الشَّياطينِ و  تَرِزاَح

وصومى  صلوتى بِسلْطانك منْ جورِ السالطينِ فَتَقَبلْ ما كانَ منْ

اَعزَّنى فى  و و اجعلْ غَدى و ما بعده اَفْضَلَ منْ ساعتى و يومى

شيرَتى ومى عنَو قْظَتى وفَظْنى فى ياح مى وقَو رٌ  فَاَنْتخَي اللّه

 حافظاً و اَنْت اَرحم الرّاحمينَ
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 O Zoti im, vetëm te Ti shfajësohem, për sot e për 
ditët që vijnë më pas, prej të vetmuarve, prej idhujtarisë 
e ateizmit dhe lutjen time e kam të sinqertë vetëm për 
Ty duke shpresuar edhe përgjigjen; qëndroj në bindjen 
Tënde duke shpresuar shpërblimin: dhuro paqe e 
shpëtim për Muhammedin, më të mirin e krije-save të 
Tua dhe thirrësin për në të vërtetën Tënde! Më ndero 
mua me nderimin Tënd, nderim që kurrë nuk mbyllet. 
Më ruaj me syrin Tënd që kurrë nuk fle! Punën time 
mbaroje duke u ndërprerë vetëm te Ti! Përfundoje jetën 
time me faljen e mëkateve se vetëm Ti je Falësi i madh i 
mëkateve dhe Mëshirëploti. 
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يومى هذا و ما بعده منَ االْحاد منَ  اَبرَء الَيك فى  اَللّهم انّى

و االِْلْحاد و الشِّرْك لَك صاُخْل  اُقيم ةِ والِْجابرُّضاً لعائى تَعد

جاءر كتلى طاعلِّ عةِ فَصالِْثابلى لاعى  عالد كرِ خَلْقخَي دمحم

زِّكزَّنى بِعاَعو قِّكلى حالَّتى ال  الَّذى ا كنيفَظْنى بِعاح و ضامالي

ماخْت و تَنام كلَيطاعِ انْقبِاال  اَنْت نَّكرى امرَةِ عغْفبِالْم رى واَم

الْغَفُور .الرَّحيم 
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LUTJA E DITËS SË HËNË 
 

 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut. 
Askush nuk ka qenë kur Ai krijoi qiejt e tokën nga asgjë-
ja; Ai nuk kishte asnjë ndihmës kur filloi krijimin e gjalle-
save; Ai nuk ka shok e ortak as në të qënurit të Tij i 
adhuruar dhe as në faktin se Ai është Një e i Vetëm. U 
lodhën gjuhët që të tregojnë qëllimin e lartë të cilësive të 
Tij, po kështu edhe mendjet për të ditur të vërtetën e 
njohjes së Tij. Tiranët janë nënshtruar ndaj madhështisë 
së Tij; fytyrat e njerëzve janë kërrusur prej frikës së Tij; 
çdo i madh është drejtuar prej madhështisë së Tij. Vetëm 
për Ty është falënderimi i pandërprerë, i sistemuar, i një-
pasnjëshëm e i përmbledhur. Madhërimi, paqja e shpëti-
mi i Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij kurdoherë, për-
gjithmonë e në jetë të jetëve! O Zoti im, fillimin e kësaj 
dite për mua bëje përmirësim, mesin e saj bëje shpëtim 
dhe fundin e saj bëje sukses! Unë kërkoj mbrojtjen me 
Ty prej një dite, fillimi i së cilës është frikë, mesi i saj 
është ndarje dhe fundi i saj është dhimbje. O Zoti im, të 
kërkoj faljen e mëkatit për çdo të taksur që kam bërë nijet 
dhe nuk e kam kryer, për çdo premtin që kam bërë, për 
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 دعاء يوم االثنين

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و مواتداً حينَ فَطَرَ الساَح شْهِدي الَّذى لَم لّهل دماَلْح و ضالَ االَْر 

 االِْلهِيةِ و لَم يظاهرْ حينَ برَء النَّسمات لَم يشارك فى اتَّخَذَ معيناً

و هفَتةِ صنْ غاينُ عاالَْلْس ةِ كَلَّتيدانحى الْوف نْ كُنْهقُولُ عالْع 

نَتع و هتبيهبابِرَةُ لالْج تتَواضَع و هرِفَتعم انْقاد و هتخَشْيل وهجالْو 

قاً وتَّسراً متَواتم دمالْح فَلَك هتظَمعظيمٍ لياً  كُلُّ عتَوالم

 وصلَواتُه على رسوله اَبداً و سالمه دائماً سرْمداً }ثقاً{مستَوسقاً

يومى هذا صالحاً و اَوسطَه فَالحاً و آخرَه نَجاحاً  اَللّهم اجعلْ اَولَ

 يومٍ اولُه فَزَع و اَوسطُه جزَع و آخرُه وجع اَللّهم بِك منْ واَعوذُ

رُكتَغْفنّى اَسا دهكُلِّ ع و تُهدعو دعكُلِّ و و تُهكُلِّ نَذْرٍ نَذَرل 

 .بِه اَف لَم ثُم تُهدعاه
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çdo besë që kam dhënë dhe nuk e kam mbajtur. Të 
lutem Ty për padrejtësitë që u kam bërë robëve të Tu, 
çdo robi prej robëve të Tu e çdo robëreshe prej robëre-
shave të Tua, ndaj të cilëve, ose ndonjërit prej tyre, kam 
bërë padrejtësi, ndaj dikujt në veçanti, ose e kam atakuar 
atë në nderin dhe në pasurinë e tij, ose e kam atakuar atë 
në familjen e në fëmijët e tij, ose kur e kam përgojuar atë, 
ose kur unë mund të kem trajtuar dikë me njëanshmëri 
apo epsh, ose e kam trajtuar atë me mendjemadhësi, 
hipokrizi, fanatizëm, qoftë në mungesë e qoftë edhe kur 
ai është gjendur pranë meje, i gjallë apo i vdekur; duart e 
mia kanë qenë të shkurtra dhe përpjekja ime ka qenë e 
pakët për t’i sprapsur këto prej tij dhe që ai të shpëtonte 
nga këto. Të lutem Ty, Zotëruesit të nevojave të cilat janë 
të plotësuara me dëshirën Tënde dhe që janë të shpejta 
në vullnetin Tënd: të lutem Ty të madhërosh e të dhu-
rosh paqe e shpëtim për Muhammedin dhe për familjen 
e Muhammedit; të jesh i kënaqur prej meje me atë që dë-
shiron Ti; të dhurosh për mua prej anës Tënde mëshirë 
se me të vërtetë Ty nuk të pakëson asgjë falja e mëkateve 
dhe nuk të dëmtojnë dhuratat që jep, o më i Mëshirshmi i 
mëshiruesve! O Zoti im, më jep në çdo të hënë nga ana 
Jote dy të mira: lumturi në fillim të ditës me bindjen ndaj 
Teje dhe mirësi në fundin e ditës me faljen e mëkateve që 
unë të kërkoj vetëm Ty; o Ti që nuk ka zot tjetër përveç 
Teje dhe që nuk i fal mëkatet askush përveç Teje. 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

كبيدنْ عم دبما عنْدى فَاَيع كبادمِ عظالفى م ئَلُكاَس ةٍ  واَم اَو

اَو فى  امائك كانَت لَه قبلى مظْلمةٌ ظَلَمتُها اياه فى نَفْسه منْ

اَو هرْضع بِها اَو تُهةٌ اغْتَبغيب اَو هلَدو و هلفى اَه اَو هفى مال 

 اَو هوى اَو اَنَفَةٍ اَو حميةٍ اَو رِياء اَو عصبِيةٍ تَحاملٌ علَيه بِميلٍ

داً وشاه باً كانَ اَوضاقَ  غائدى وي رَتتاً فَقَصيم اً كانَ اَويح

الْتَحلُّلِ منْه فَاَسئَلُك يا منْ يملك  الَيه و وسعى عنْ ردها

ىهو الْحاجات هتيشمةٌ لتَجيبسم  ىلاَنْ تُص هترادلى اةٌ ارِعسم و

تُرْضيه عنّى بِما شئْت و تَهب لى  محمد و اَنْ على محمد و آلِ

نَّهةً امحر كنْدنْ عم كةُ يا  ال تَنْقُصبهوالْم ال تَضُرُّك رَةُ وغْفالْم

كُلِّ يومِ اثْنَينِ نعمتَينِ منْك ثنْتَينِ  اَللّهم اَولنى فى اَرحم الرّاحمينَ

فى اخرِه بِمغْفرَتك يا منْ هو  اَوله بِطاعتك و نعمةً سعادةً فى

رُ الذُّنُوبغْفال ي و االِْله واهس. 
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LUTJA E DITËS SË MARTË 
 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për All-llahun. 
Falënderimet e lavdërimet më të shumta i takojnë vetëm 
Atij. Me Atë unë kërkoj mbrojtjen prej të keqes së vetes 
sime, prej të keqes së djallit, i cili më shton mua faj mbi 
faj. Me Atë unë kërkoj të mbrohem prej çdo tirani të 
poshtër, prej çdo pushtetari mëkatar dhe prej çdo armiku 
shtypës. O Zoti im, më bëj mua prej ushtarëve të Tu 
triumfues! Më bëj mua prej partisë Tënde, sepse vetëm 
ata të partisë Tënde janë të shpëtuar. Më bëj mua prej të 
afërmve të Tu, sepse të afërmit e Tu nuk do të jenë as të 
frikësuar e as të hidhëruar. O Zoti im, më përmirëso mua 
në fenë time, se ajo është pagabueshmëria e punës time. 
Më përmirëso mua në botën e ardhshme, ku do të jetë 
vendqëndrimi im. Bëj që të largohem sa më shumë prej 
fqinjësisë me të këqinjtë! Shtoje jetën për mua në çdo të 
mirë dhe vdekjen bëje për mua qetësim nga çdo e keqe! 
O Zoti im, madhëroje e dhuro paqe e shpëtim për 
Muhammedin, vulën e profetëve, plotësimin e numrit të 
të dërguarve, si dhe mbi familjen e tij të mirë e të pastër, 
mbi shokët e tij të dalluar dhe më dhuro në ditën e martë  
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 دعاء يوم الثالثاء

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و اَعوذُ بِه منْ  اَلْحمد للّه و الْحمد حقُّه كَما يستَحقُّه حمداً كَثيراً

اَعوذُ بِه منْ  نَفْسى انَّ النَّفْس الَمارةٌ بِالسوء االَّ ما رحم ربى و شَرِّ

كُلِّ  الشَّيطانِ الَّذى يزيدنى ذَنْباً الى ذَنْبى و اَحتَرِز بِه منْ شَرِّ

جنْدك  فاجِرٍ و سلْطانٍ جائرٍ و عدو قاهرٍ اَللّهم اجعلْنى منْ جبارٍ

هم  جنْدك هم الْغالبونَ و اجعلْنى منْ حزْبِك فَانَّ حزْبك فَانَّ

ونَ وحفْلالْم هِملَيع فال خَو يائَكلنَّ اَوفَا كيائلنْ اَولْنى معاج  و

اَللّهم اَصلح لى دينى فَانَّه عصمةُ اَمرى و اَصلح  ال هم يحزَنُونَ

دار مقَرّى و الَيها منْ مجاورةِ اللِّئامِ مفَرّى و  اخرَتى فَانَّها يل

لى فى كُلِّ خَيرٍ و الْوفاةَ راحةً لى منْ كُلِّ شَرٍّ  الْحيوةَ زِيادةً اجعلِ

ملى اَللّهلِّ على صع لينَ ورْسةِ الْمدتَمامِ ع ينَ وخاتَمِ النَّبِي دمحم 

الطّاهرينَ واَصحابِه الْمنْتَجبينَ و هب لى فى الثُّلَثاء  آله الطَّيبينَ
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tri gjëra: mos lër asnjë faj timin pa e falur, mos lër asnjë 
vështirësi pa e larguar dhe mos lër asnjë armik pa e 
sprapsur me emrin All-llah, më të mirin e emrave; o All-
llahu, Zoti i tokës e i qiellit, të kërkoj sprapsjen e çdo 
gjëje të urryer, fillimi i së cilës është zemërimi Yt. Të 
kërkoj afrimin e çdo të dashuri, fillimi i këtij afrimi është 
kënaqësia Jote dhe përfundoje këtë ditë për mua nga ana 
Jote me falje fajesh, o Zotërues i bamirësisë. 
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عال لى ثَالثاً ال تَد و تَهبالَّ اَذْهاً اال غَم و الَّ غَفَرْتَهالَّ  ذَنْباً ااً اودع

مِ اللّهبِبِس تَهفَعد ماءالس ضِ واالَْر بر مِ اللّهبِس ماءرِ االْسخَي 

كْرُوهكُلَّ م عفتَداَس  لُهوبٍ اَوبحكُلَّ م بلتَجاَس و خَطُهس لُهاَو

رِضاه نْكلى م مسانِ فَاخْتاالِْح ىلبِالْغُفْرانِ يا و . 
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LUTJA E DITËS SË MËRKURË 
 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Falënderimi e lavdërimi janë vetëm All-llahun, i 
Cili natën e bëri mbulesë, gjumin pushim dhe ditën 
jetesë. Vetëm për Ty është falënderimi e lavdërimi. Ti më 
ringjalle mua nga vendi ku isha shtrirë, e sikur Ti të 
dëshiroje do ta kishe bërë gjumin tim të përhershëm. 
Gjithmonë e vazhdimisht falënderime e lavdërime që 
nuk i numërojnë dot krijesat. O Zoti im, vetëm për Ty 
është falënderimi e lavdërimi. Ti krijove e përsose, Ti 
caktove e gjykove, Ti bëre të vdesin dhe Ti ngjalle, Ti 
bëre të sëmuren dhe Ti shërove, Ti fale dhe Ti vure në 
sprovë, Ti mbi Arshin u lartësove dhe sundimin Ti e 
zotërove. Të lutem vetëm Ty me lutjen e atij që i ka të 
pafuqishme mjetet dhe që i është ndërprerë aftësia e 
vështrimit në thelbin e çështjeve, të atij që i është afruar 
koha e vdekjes dhe shpresa e tij në këtë botë ka rënë 
fare poshtë. Varfëria e tij e thellë kërkon mëshirën 
Tënde, hidhërimi i tij është zmadhuar prej teprimeve të 
tij dhe janë të shumta shkarjet e rrëshqitjet e tij, por 
pendimin ai e ka bërë me sinqeritet vetëm para Teje.  
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 ء يوم االربعاءدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

باتاً وس مالنَّو باساً ولَ للَ اللَّيعالَّذى ج لّهل دماَلْح  لَ النَّهارعج

سرْمداً  لَك الْحمد اَنْ بعثْتَنى منْ مرْقَدى و لَو شئْت جعلْتَه نُشُوراً

اَللّهم لَك  دائماً ال ينْقَطع اَبداً و ال يحصى لَه الْخَالئقُ عدداً حمداً

دمالْح و تاَم و تقَضَي و ترقَدو تيوفَس اَنْ خَلَقْت  و تيياَح

و رَضْتاَم  و تيتَورْشِ اسلَى الْععو تلَياَب و تعافَي و تشَفَي

 احتَويت اَدعوك دعاء منْ ضَعفَت وسيلَتُه و انْقَطَعت الْملْك علَى

و لى حيلَتُها تاشْتَد و لُهنْيا اَمى الدتَدانى ف و لُهاَج اقْتَرَب 

و فاقَتُه كتمحر ثْرَتُهع و لَّتُهز كَثُرَت و رَتُهسح هتَفْريطل تظُمع 

هِكجول تخَلُصو  .تُهبتَو
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Madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muham-
medin, vulën e profetëve dhe për familjen e tij të mirë 
e të pastër! Bëj që unë të kem ndërmjetësimin e 
Muhammedit – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi 
të e mbi familjen e tij! – dhe mos më privo prej shoqë-
rimit të tij; me të vërtetë vetëm Ti je më i Mëshirshmi i 
mëshiruesve. O Zoti im, vendos për mua në ditën e 
mërkurë katër gjëra: fuqinë time bëje në bindjen 
Tënde, aktivitetin tim bëje në adhurimin vetëm për Ty, 
dëshirën time më të madhe bëje në arritjen e shpër-
blimit Tënd dhe përkorshmërinë time forcoje në ato 
veprime që e bëjnë të detyrueshme për mua dhimbjen 
e madhe të dënimit Tënd; me të vërtetë Ti je i 
Dhembshuri për atë që dëshiron. 
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 بيته الطَّيبينَ فَصلِّ على محمد خاتَمِ النَّبِيينَ و على اَهلِ

و هلَيع لَّى اللّهص دمحةَ مقْنى شَفاعزار رينَ وال الطّاه و هآل 

ممينَ اَللّهالرَّاح محاَر اَنْت نَّكا تَهبحنى صرِمى تَحاقْضِ لى ف 

عبادتك  االْربعاء اَربعاً اجعلْ قُوتى فى طاعتك و نَشاطى فى

و نَّكا قابِكع لى اَليم وجِبدى فيما يهزو تى فى ثَوابِكغْبر 

لَطيف ما تَشاءل . 
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LUTJA E DITËS SË ENJTE 
 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-
llahut; me fuqinë e Tij Ai bëri të shkojë nata e errët dhe 
me mëshirën e Tij solli ditën e bardhë. Ai më veshi mua 
me ndriçimin e ditës dhe unë jam në mirësitë e Tij. O 
Zoti im, ashtu siç bëre që të jem në këtë ditë, bëj që të 
jem edhe në ditët e ngjashme me të! Madhëroje dhe 
dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e për familjen 
e tij! Në këtë ditë mos sill për mua dhimbje të forta e as 
në netët e në ditët e tjera, për shkak të kryerjes së 
punëve të ndaluara dhe të mëkateve. Më furnizo mua 
me të mirën e kësaj dite dhe me të mirën e ditës që vjen 
pas saj! Largoje prej meje të keqen e kësaj dite dhe të 
keqen e ditës që vjen pas saj! O Zoti im, me besën e 
Islamit kërkoj të arrij te Ti; me paprekshmërinë e 
Kur’ànit jam mbështetur në Ty; me Muhammed 
Mustafanë – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të e 
mbi familjen e tij! – kërkoj ndërmjetësimin pranë Teje. 
O Zoti im, dëshmoje besën time me të cilën kam 
shpresuar kryerjen e nevojës që kam, o më i Mëshirshmi 
i mëshiruesve. 
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 ء يوم الخميسدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و هترماً بِقُدظْللَ ماللَّي بالَّذى اَذْه لّهل دمراً اَلْحصبم بِالنَّهار جاء 

 اَبقَيتَنى لَه بِرَحمته وكَسانى ضيائَه و اَنَا فى نعمته اَللّهم فَكَما

 تَفْجعنى فيه و فَاَبقنى المثاله و صلِّ علَى النَّبِى محمد و آله و ال

حارِمِ وكابِ الْمتامِ بِاراالْي نَ اللَّيالى وم رِهمِ فى غَيأثسابِ الْماكْت 

رِفاص و هدعرَ ما بخَيو رَ ما فيهخَي و رَهقْنى خَيزار و و نّى شَرَّهع 

 اَتَوسلُ الَيك و شَرَّ ما فيه و شَرَّما بعده اَللّهم انّى بِذمةِ االِْسالمِ

 صلَّى اللّه علَيه و بِحرْمةِ الْقُرْآنِ اَعتَمد علَيك و بِمحمد الْمصطَفى

توجالَّتى ر ىتمذ ماللّه رِففَاع كيلَد عتَشْفاَس هآل بِها قَضاء 

حاجتى يا اَرحم الرّاحمينَ. 
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O Zoti im, për të mirën time, kryej ditën e enjte pesë 
gjëra, të cilat nuk mund t’i kryejë asgjë tjetër përveç 
bujarisë Tënde dhe të cilat nuk i mban dot asgjë tjetër 
përveç mirësisë Tënde: shëndetin më të fuqishëm në 
bindje ndaj Teje, adhurim me të cilin të meritoj shpër-
blimin Tënd më të vyer; bollëk në gjendjen që jam me 
furnizim hallall, me sigurinë Tënde më siguro mua në ato 
vende ku unë kam frikë dhe më ruaj mua në fortesën 
Tënde prej të papriturave të vështirësive e të anktheve. 
Madhëroje e dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
për familjen e Muhammedit dhe Ditën e Kijametit bëje 
afrimin tim me Muhammedin të dobishëm; me të vërtetë 
vetëm Ti je më i Mëshirshmi i mëshiruesve.  
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يتَّسع لَها االَّ كَرَمك و ال  ال اَللّهم اقْضِ لى فى الْخَميسِ خَمساً

طاعتك وعبادةً اَستَحقُّ  اَقْوى بِها على يطيقُها االَّ نعمك سالمةً

الْحاللِ و اَنْ  الْحالِ منَ الرِّزقِ بِها جزيلَ مثُوبتك و سعةً فى

و كنبِاَم فالْخَو فواقنَنى فى منْ تُؤْملَنى معومِ  تَجمطَوارِقِ الْه

واجعلْ  محمد والْغُمومِ فى حصنك وصلِّ على محمد وآلِ

اَنْت نَّكعاً اةِ نافيمالْق موعاً يشاف لى بِهسمينَ. تَوالرَّاح محاَر 
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LUTJA E DITËS XHUMA 
 (Premte) 

 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. Falënderimi e lavdërimi janë për All-llahun filli-
misht para krijimit e dhënies së jetës dhe së fundi pas 
zhdukjes; i Gjithëdituri që nuk e harron atë që e për-
mend (Atë) e që nuk e lë mangët falënderimin për Atë. 
Ai nuk e nxjerr duarbosh atë që i lutet Atij dhe nuk i 
pret shpresën atij që shpreson në Atë. O Zoti im, unë 
besoj në Ty dhe këtë e dëshmoj me Ty; besoj në të 
gjithë engjëjt e Tu; dëshmoj për banorët e qiejve të Tu; 
dëshmoj për mbartësit e Arshit Tënd, për profetët e të 
Dërguarit e Tu, të cilët Ti i dërgove; dëshmoj për të 
gjitha llojet e krijesave të Tua. Unë dëshmoj se me të 
vërtetë, Ti je All-llahu, nuk ka zot tjetër përveç Teje; Ti 
je i Vetëm, Një, Ti nuk ke shok e ortak e as të ngjashëm. 
Fjala Jote as nuk kundërshtohet e as nuk tjetërsohet; 
Muhammedi – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të 
e mbi familjen e tij! – është robi e i dërguari Yt. Ai e 
kreu atë që Ti i kishe ngarkuar për t’ua komunikuar 
robëve. Ai luftoi në rrugën e All-llahut të lartësuar, 
ashtu siç është e vërteta e luftës në rrugën e All-llahut.  
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 ء يوم الجمعةدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 خرِ بعد فَناء االْشْياء اَلْحمد للّه االْولِ قَبلَ االِْنْشاء و االِْحياء و االْ

و نْ شَكَرَهم نْقُصال ي و نْ ذَكَرَهنْسى مليمِ الَّذى ال يالْع خيبال ي 

اُشْهِدك و كَفى  منْ دعاه و ال يقْطَع رجاء منْ رجاه اَللّهم انّى

بِك و كم و اتانَ س كس و ككَتالئم ميعج اُشْهِد شَهيداً و 

كرْشلَةَ عمنْ حم اَنْشَاْت و كلسرو كنْ اَنْبِيائم ثْتعنْ بم و 

اَشْهد اَنَّك اَنْت اللّه ال اله االَّ اَنْت وحدك ال  اَصناف خَلْقك اَنّى

ديلَ شَريكال ع و اَنَّ  لَك ديلَ وال تَب و كلقَول ال خُلْف و

لَّى اللّهداً صمحم هآل و هلَيع  لْتَهمى ما حاَد ولُكسر و كدبع

حقَّ الْجِهاد.  اللّه عزَّوجلَّ الَى العباد و جاهد فى
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Ai është i vërtetë në përgëzimin me shpërblim dhe 
është i drejtë në paralajmërimin me dënim. O Zoti im, 
më bëj të qëndrueshëm në fenë Tënde derisa Ti të më 
mbash gjallë. Mos e trondit zemrën time kur Ti e ke 
udhëzuar atë në rrugën e drejtë! Më dhuro mua nga ana 
Jote mëshirë; me të vërtetë Ti je Dhuruesi i madh. 
Madhështo e dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
dhe për familjen e Muhammedit! Më bëj mua prej 
ndjekësve e prej grupit të tij! Gjykimin tim bëje në 
grupin e tij! Bëje mbarë për mua që të fal namazin e 
Xhumasë, të kryej edhe adhurimet e tjera që Ti më ke 
vënë detyrë! Pjesëto edhe për mua nga të mirat që Ti ke 
pjesëtuar për adhuruesit Ditën e Gjykimit, se me të 
vërtetë Ti je i Fuqishmi, i Urti. 
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نَ الثَّوابِ وقُّ مح وشَّرَ بِما هب اَنَّه قٌ ودص وبِما ه نَ  اَنْذَرم

اذْ  تُزِغْ قَلْبى بعد الْعقابِ اَللّهم ثَبتْنى على دينك ما اَحييتَنى و ال

اَنْت نَّكةً امحر نْكنْ لَدلى م به تَنى ويدلى هلِّ عص ابهالْو 

هتشيع و هنْ اَتْباعلْنى معاج و دمحلى آلِ معو دمحشُرْنى ماح و 

تبجما اَو و عاتمفَرْضِ الْج داءفِّقْنى الوو هرَتمفيها فى ز لَىع 

 الْجزاء انَّك اَنْت منَ الطّاعات وقَسمت الهلها منَ الْعطاء فى يومِ

.كيمزيزُ الْحالْع 
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LUTJA E DITËS SË SHTUNË 

 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshi-
rëplotit; (kjo është) fjala e të ruajturve prej mëkatit 
dhe e të kujdesshëmve. Kërkoj mbrojtje me All-llahun 
prej shtypjes së tiranëve; prej mashtrimit të smirë-
zinjve e prej poshtërsisë së mizorëve. Vetëm All-
llahun falënderoj e lavdëroj me të gjitha falënderimet 
e lavdërimet e falënderuesve e të lavdëruesve. O Zoti 
im, Ti je Një e i Vetëm, pa shok e pa ortak. Ti je 
Sunduesi absolute. Sundimin Ty nuk ta ka dhënë 
askush; nuk kundërshtohesh në gjykimin Tënd; nuk 
sfidohesh në sundimin Tënd; Ty të lutem të madhë-
shtosh e të dhurosh paqe e shpëtim për Muham-
medin, robin Tënd e të dërguarin Tënd. Vetëm Ty të 
lutem, bëj që unë të arrij kënaqësinë Tënde më të lartë 
me falënderimet për mirësitë e Tua. Më ndihmo që 
të jem në bindje ndaj Teje dhe në angazhim të për-
piktë në adhurimin Tënd! Bëj që unë të meritoj 
shpërblimin Tënd me butësinë e kujdesit Tënd! Më 
mëshiro për aq kohë sa Ti të më lësh gjallë duke të 
mos kundërshtuar Ty!  
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 ء يوم السبتدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

رِّزينَ وتَحقالَةُِ الْمم مينَ وتَصعةُ الْممكَل مِ اللّهتَعالى بِس وذُ بِاللّهاَع 

مينَ وغْىِ الظّالب دينَ والْحاس دكَي رينَ ورِ الْجائونْ جم هدماَح 

و بِال شَريك دالْواح اَنْت مدينَ اَللّهالْحام دمقَ حبِال فَو كلالْم 

ئَلُكاَس كلْكفى م عال تُناز و ككْمفى ح ال تُضاد ليكاَنْ  تَم

لِّىنْ شُكْرِ تُصنى ماَنْ تُوزِع و كولسر و كدبع دمحلى مع 

 تَبلُغُ بى غايةَ رِضاك و اَنْ تُعينَنى على طاعتك ولُزُومِ نُعماك ما

كتبادى عدنى بِصمتَرْح و كتنايع بِلُطْف كتثُوبقاقِ محتاسو 

معاصيك ما اَحييتَنى و تُوفِّقَنى لما ينْفَعنى  عنْ
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Për aq sa do të më lësh të jetoj, bëje mbarë që të 
kryej vetëm nga ato punë që mua më sjellin dobi; me 
librin Tënd të zgjerosh krahërorin tim; me këndimin e 
librit Tënd të fshish mëkatin tim; të më japësh mua 
shpëtim në fenë time e në veten time; për të mirën 
time mos i egërso ata që më bëjnë shoqëri; përsose 
bamirësinë Tënde për aq jetë sa më ka mbetur, ashtu 
siç e përsose gjatë asaj pjese jete që kam kaluar, o më i 
Mëshirshmi i mëshiruesve. 
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بِكتابِك صدرى و تَحطَّ بِتالوته وِزرى و  و اَنْ تَشْرَح ما اَبقَيتَنى

تُوحش بى اَهلَ اُنْسى و  ال دينى و نَفْسى و السالمةَ فى تَمنَحنى

منْ عمرى كَما اَحسنْت فيما مضى منْه يا  بقى تُتم احسانَك فيما

محمينَ. اَرالرّاح 
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Kreu i Pestë 
 
 

Lutje tË zgjedhura 
 
 

 الفصل الخامس

في االدعية المنتخبة 
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LUTJA E SABAHUT E PRIJËSIT  
TË BESIMTARËVE 

 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit. O Zoti im, o Ti që e nxorre gjuhën e mëngjesit me 
shpërthimin e dritës së saj. O Ti që e solle pjesën e errët 
të natës nga thellësitë e ngurrimit të saj. O Ti që e përsose 
bërjen e planetit rrotullues në caktimet e pozicioneve të 
tij. O Ti që e shpërndave ndriçimin e diellit me dritën fla-
kërimit të tij. O Ti që e tregove Veten me Personin Tënd. 
O Ti që je i pastër për të qenë në formën e krijesave të 
Tua. O Ti që je i lartë për t’u përqasur me si e qysh. O Ti 
që je i afruar në vrundujt e mendimit. O Ti që je i largët 
nga shikimet e syve. O Ti që di sendin para se ai të jetë. 
O Ti që më vë mua në gjumë në djepin e besës e të sigu-
risë Tënde. O Ti që më zgjon të më japësh mua prej 
mirësive të bamirësisë Tënde. O Ti që me dorën Tënde e 
me pushtetin Tënd e hoqe prej meje barrën e së keqes. O 
Zoti im, lehtësoje udhërrëfyesin për te Ti në natën që 
humb; ai është kapur në shkaqet e Tua me litarin më të 
gjatë të nderimit, i sinqertë pa asnjë njollë mbi shpinë, 
këmbëqëndrueshëm qysh në të parën rrëshqitje të kohës, 
si dhe mbi familjen e tij të pastër e të mirë.  
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 الصباح ءدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

رَّحسو لُّجِهباحِ بِنُطْقِ تَبسانَ الصل لَعنْ ديا م ملِ اَللّهالّلَي طَعمِ  قظْلالْم

الْفَلَك نْعاَتْقَنَ صو لُجِهبِ تَلَجقاديرِ بِغَياهارِ فى موالد  رُّجِهتَب

بِذاته  على ذاته وشَعشَع ضيآء الشَّمسِ بِنُورِ تَاَججِه يا منْ دلَّ

منْ قَرُب  مالئَمةِ كَيفياته يا وتَنَزَّه عنْ مجانَسةِ مخْلُوقاته وجلَّ عنْ

كانَ قَبلَ اَنْ  وعلم بِما منْ خَطَرات الظُّنُونِ وبعد عنْ لَحظات الْعيونِ

هاَمانو هناَم هادنى فى مقَدنْ اَركُونَ يا مقَظَنى ياَينى  ونَحلى ما ما

اَكُف كَفو هسانحاو هنَننْ مم بِه هدنّى بِيع ءولِّ  السص هلْطانسو

منْ اَسبابِك  االْلْيلِ والْماسك اللّهم علَى الدليلِ الَيك فى اللَّيلِ

الْكاهلِ االْعبلِ  ذروةِ بِحبلِ الشَّرَف االْطْولِ والنّاصعِ الْحسبِ فى

وعلى اله االْخْيارِ  االْولِ والثّابِت الْقَدمِ على زحاليفها فى الزَّمنِ

الْمصطَفَينَ االْبرارِ 
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O Zoti im, hapi për ne kanatet e portës së mëngjesit 
me çelësat e mëshirës e të shpëtimit! O Zoti im, më 
vish me rrobën më të mirë të udhëzimit për në rrugën 
e drejtë e të përmirësimit! O Zoti im, mbill për mua në 
vend-pirjen e Xhenneteve të mi burimet e nënshtrimit! 
O Zoti im, me madhështinë Tënde bëj që nga sytë e mi 
të dëgjohet çurga e lotëve! O Zoti im, disiplinoji 
skrupujt e çartjeve të mia me frerin e nënshtrimit! Zoti 
im, nëse mëshira Jote nuk fillon me mua me mbarësi, 
cili do të më fusë mua në rrugën e qartë për tek Ti?! 
Nëse nuk më nënshtron drejt shpresës dhe qëllimit më 
të lartë, kush do të më flasë mua për rrëzimin tim me 
fytyrë përtokë në gropat e dëshirave?! Nëse për mua 
do të vonohej ndihma Jote në çastin e luftimit të 
vetvetes e të djallit, me siguri vonesa Jote do të më 
kishte çuar aty ku është mashtrimi e privimi. Zoti im, a 
më sheh se po vij te Ti vetëm nga ana ku janë shpresat; 
apo si unë i kap anët e litarëve të Tu vetëm atëherë kur 
më kanë larguar mëkatet e mia nga shtëpia ku dua të 
arrij; nuk ka si bëhet më e keqe se dëshirat me të cilat 
kënaqej shpirti im. Mjerim për ato që më shkonte 
mendja t’i arrij! U shoftë guximi i mbartësit e zbatuesit 
të atyre dëshirave! Zoti im, trokita në portën e 
mëshirës Tënde me dorën e shpresës, e nga tejkalimi i 
dëshirave të mia vrapova të gjej strehë te Ti.  
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مافْتَحِ اللّهو صاريعى  لَنا مناَلْبِسالْفَالحِ وةِ ومفاتيحِ الرَّحباحِ بِمالص

الْهِدايةِ والصالحِ واَغْرِسِ اللّهم بِعظَمتك  اَفْضَلِ خلَعِ اللّهم منْ

ينابيع الخُشُوعِ واَجرِ اللّهم لهيبتك منْ اماقى  جنانى فى شرْبِ

فَراتوعِ زملهى الدةِ الْقُنُوعِ انّى بِاَزِمنَزَقَ الْخُرْقِ م مبِ اللّهاَدو 

الرَّحمةُ منْك بِحسنِ التَّوفيقِ فَمنِ السالك بى  انْ لَم تَبتَدئْنى

 الطَّريقِ وانْ اَسلَمتْنى اَناتُك لقائد االْملِ والْمنى واضحِ الَيك فى

عثَراتى منْ كَبواةِ الْهوى وانْ خَذَلَنى نَصرُك عنْد  فَمنِ الْمقيلُ

 والشَّيطانِ فَقَد وكَلَنى خذْالنُك الى حيثُ النَّصبِ النَّفْسِ محاربةِ

 اَتَرانى مآ اَتَيتُك االَّ منْ حيثُ االْمالِ اَم علقْت والْحرْمانِ الهى

حينَ باعدتْنى ذُنُوبى عنْ دارِ الْوِصالِ فَبِئْس  بِاَطْراف حبالك االَّ

نَفْسى منْ هواها فَواهاً لَها لما سولَت لَها  امتَطَت الْمطيةُ الَّتى

لجرْاَتها على سيدها وموليها الهى قَرَعت  وتَباً لَها ظُنُونُها ومناها

كتمحر باب دوائى  بِياَه نْ فَرْطالجِئاً م كلَيا ترَبهجائى ور
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Majat e gishtërinjve të afrimit i kam varur në anët e 
litarëve të Tu, prandaj bëhu i gjërë, o Zoti im, në 
shkarjet e në gabimet e mia të mëdha dhe pakësoje 
mendjemadhësinë time, sepse vetëm Ti je Zotëria im, 
Miku im, Mbështetësi im dhe Shpresa ime. Ti je 
Kërkesa ime më e lartë dhe Qëllimi im më i madh në 
rrokullisjet e në shtëpinë time të përhershme. Zoti im, 
qysh do të përzësh një të mjeruar që kërkon strehim te 
Ti, kur ai largohet me vrap prej mëkateve?! Qysh do të 
nxjerrësh duarbosh atë që ka vënë qëllim e mundohet të 
afrohet te Ti?! Qysh do të përzësh një të etur që ka 
ardhur të pijë ujë në pellgun Tënd?! Kurrën e kurrës! 
Pellgjet e Tua rrjedhin me shpejtësi edhe aty ku nuk 
është mundësia. Porta Jote është e hapur edhe ndaj të 
paftuarve. Vetëm Ti je qëllimi më lartë i përgjegjësisë 
dhe përfundimi i atij që shpreson. Zoti im, këto janë 
frerët e shpirtit tim, të cilin unë e kam lidhur me 
lidhësen e dëshirës Tënde. Kjo është barra e mëkateve 
që rëndon mbi mua dhe unë lutem që ato të hiqen prej 
meje me faljen e me mëshirën Tënde. Këto janë 
dëshirat e mia që më çojnë në rrugën e humbjes, por i 
vura ato pranë butësisë e dhëmbshurisë Tënde. O Zoti 
im, bëj që ky mëngjes të zbresë mbi mua me ndriçimin e 
udhë-zimit për në rrugën e drejtë, me shpëtim në fenë 
time e në punët e mia të kësaj bote!  
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لَّقْتعو بِاَطْراف ا كُنْتمع مفَحِ اللّهالئى فَاْصلَ واَنام كبالح 

وخَطائى واَقلْنى منْ صرْعةِ [رِدآئى ] فَانَّك  اَجرَمتُه منْ زلَلى

ومعتَمدى ورجائى واَنْت غايةُ مطْلُوبى ومناى  وموالى سيدى

 ومثْواى الهى كَيف تَطْرُد مسكيناً الْتَجاء الَيك منَ منْقَلَبى فى

اَم كَيف تُخَيب مستَرْشداً قَصد الى جنابِك ساعياً  الذُّنُوبِ هارِباً

اَم تَرُد فكَي  ياضُكحشارِباً كَال و كياضلى حا درئانَ وظَم

الْمحولِ وبابك مفْتُوح للطَّلَبِ والْوغُولِ  ضَنْك متْرَعةٌ فى

ونهايةُ الْماْمولِ الهى هذه اَزِمةُ نَفْسى  الْمسئُولِ واَنْت غايةُ

وهذه اَعباء ذُنُوبى دراْتُها بِعفْوِك  مشيتك عقَلْتُها بِعقالِ

ههذو كتمحرلَّةُ وضالْم وآىاَه  كنابِ لُطْفلى جكَلْتُها او

علَى بِضياء الْهدى  هذا نازالً وراْفَتك فَاجعلِ اللّهم صباحى

وبِالسالمةِ فى الدينِ والدنْيا 
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Mbrëmjen time bëje mburojë ndaj kurtheve të 
armiqve dhe mbrojtëse prej dëshirave të ulta; me të 
vërtetë Ti je Fuqiplotë mbi çdo gjë që dëshiron. Ti ia jep 
pasurinë e sundimin cilit të dëshirosh. Ti ia heq pasurinë 
e sundimin cilit të dëshirosh. Ti lartëson cilin të 
dëshirosh. Ti ul poshtë cilin të dëshirosh. Në dorën 
Tënde është mirësia e Ti mbi çdo send je Fuqiplotë. Ti e 
fut natën në ditën dhe ditën në natën. Ti e nxjerr të 
gjallin prej të vdekurit dhe nxjerr të vdekurin prej të 
gjallit. Ti furnizon me ushqim cilin të dëshirosh pa 
dhënë llogari. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i plot-
pushtetshëm e i pastër nga të gjitha nevojat e mangësitë 
je vetëm Ti, o Zoti im, me lavdërimin e me falënderimn 
për Ty. Kush është ai që e njeh fuqinë Tënde dhe nuk të 
ka frikë Ty?! Kush është ai që e di se ç’je Ti e nuk të 
madhështon Ty?! Ti i pajtove grupet me fuqinë Tënde. 
Me butësinë Tënde Ti çave agimin. Me bujarinë Tënde 
ndriçove errësirat. Ti i bëre lumenjtë me ujë të ëmbël e 
të pijshëm të rrjedhin me shushurimë prej gurëve të 
shurdhër. Ti lëshove prej reve ujë që bie me vrull. Ti i 
bëre diellin e hënën për njerëzit pishtarë flakërues. Çdo 
send që fillove e bëre pa sforcim, pa lodhje e mundim. 
O Ti që je i Madhëruari, i Qëndrueshmi. Ti që i mposht 
robët e Tu me vdekje e zhdukje: dhuro paqe e shpëtim 
për Muhammedin e për famijlen e tij të pastër! Dëgjoje 
thirrjen time, përgjigjju lutjes time!  
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 منْ مرْديات الْهوى انَّك ةًوِقاي كَيد الْعدى و ومسائى جنَّةً منْ

تُؤتى الْملْك منْ تَشآء وتَنْزِ ع الْملْك ممنْ  تَشآء قادر على ما

تَشآء نْ تَشآءزُّ متُعلى كُلِّ  وع نَّكرُ االْخَي كدبِي نْ تَشآءلُّ متُذو

فى النَّهارِ وتُولج النَّهار فى اللَّيلِ وتُخْرِج  تُولج اللَيلَ شَىء قَديرٌ

 وتُخْرِج الْميت منَ الْحى وتَرْزقُ منْ تَشآء بِغَيرِ الْميت الْحى منَ

اَنْت سبحانَك اللّهم وبِحمدك منْ ذا يعرِف  حسابٍ ال اله االَّ

ومن ذا يعلَم ما اَنْت فَال يهابك اَلَّفْت  يخافُك قَدرك فَال

كتربِقُد فَلَقْترَقَ والْف  ياجِىد كبِكَرَم اَنَرْتالْفَلَقَ و كبِلُطْف

واُجاجاً واَنْزَلْت  الصم الصياخيد عذْباً واَنْهرْت الْمياه منَ الْغَسقِ

راتصعنَ الْماجاً مثَج راجاً  ماءةِ سرِيلْبرَ لالْقَمو سالشَّم لْتعجو

ت بِه لُغُوباً وال عالجاً فَيا منْ أفيما ابتَد ارِسمغَيرِ اَنْ ت وهاجاً منْ

دحرَ تَوقَهو قآءالْبزِّ وبِالْع  دمحلى ملِّ عص الْفَنَّاءو توبِالْم هبادع

هآلو عماسو يآءعآئى  االَْتْقد تَجِباسدآئى ون
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Me mirësinë Tënde bëje realitet shpresën time! O më i 
Miri i lutur për largimin e dëmit dhe i me i Miri i 
shpresuar për të gjitha vështirësitë dhe lehtësimet: në Ty 
e zbrita nevojën time, prandaj mos më përzë duarbosh 
prej portës së dhurimit Tënd, o Bujar, o Bujar, o Bujar! 
Me mëshirën Tënde o më i Mëshirshmi i mëshiruesve, 
dhuro paqe e shpëtim për më të mirin e krijesave të 
Tua, Muhammedin dhe të gjithë pjesëtarët e familjes së 
tij! Pastaj bëj sexhde dhe thuaj: Zoti im, zemra ime është e 
mbuluar; shpirti im shikon shumë në të metat e 
njerëzve; mendja ime është e ulët; dëshirat e mia janë 
sunduese; bindja ime është e pakët; mëkatet e mia janë 
të shumta; gjuha ime nxjerr shumë mëkate. Qysh do të 
jetë gjendja ime, o Mbulues i të metave; o i Gjithëdituri i 
të fshehtave, o Heqës i vështirësive?! Me të vërtetën e 
Muhammedit, fali të gjitha mëkatet e mia, o Falësi i 
madh i mëkateve, o Falësi i madh i mëkateve, o Falësi i 
madh i mëkateve, me mëshirën Tënde, o më i Mëshi-
rëshmi i mëshiruesve. 
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دعى لكَشْف الضُّرِّ  منْ وحقِّقْ بِفَضْلك اَملى ورجآئى يا خَيرَ

رٍ بِكسيرٍ وسكُلِّ عولِ لاْمالْمتى وحاج نْ  اَنْزَلْتنى مفَال تَرُد

بِرَحمتك يا اَرحم  كَريم سنى مواهبِك خائباً يا كَريم يا كَريم يا

هرِ خَلْقلى خَيع لَّى اللّهصمينَ والرّاح هآلو دمحعينَ  مماسجد اَج ثم

وعقْلى مغْلُوب وهوائى  معيوب الهى قَلْبى محجوب ونَفْسى و قل:

ولسانى مقرُّ بِالذُّنُوبِ فَكَيف  كَثيرٌ غالب وطاعتى قَليلٌ ومعصيتى

الْغُيوبِ ويا كاشف الْكُرُوبِ  عالم حيلَتى يا ستّار الْعيوبِ ويا

محمد يا غَفّار يا غَفّار يا  محمد وآلِ اغْفرْ ذُنُوبى كُلَّها بِحرْمةِ

محيا اَر كتمبِرَح مينَ غَفّارالرّاح. 
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DUAJA E KUMEJLIT 

 
 Kjo është nga lutjet e njohura. Mexhlsij (All-llahu e 
mëshiroftë!): Kjo është prej lutjeve më të mira. Kjo është duaja e 
Hizrit, të cilën imam Aliu ia mësoi Kumejlit, i biri i Zijadit 
(njëri nga shokët e afërt të imam Aliut a.s). Një herë Kumejli iu 
lut imamit që t’i mësojë një dua. Imam Aliu (a.s.) i tha: “O 
kumejl, këndoje këtë dua për çdo natë, nëse nuk mundesh ta 
këndosh çdo natë, këndoje një herë në javë…” 
 O Zoti im! Të lutem me mëshirën Tënde që përfshin 
çdo send; me fuqinë Tënde me të cilën Ti mposht të 
gjitha sendet; përpara së cilës nënshtrohen të gjitha 
gjërat; përpara së cilës përulen të gjitha sendet. Të lutem 
me forcën e imponimit tënd, me të cilën Ti mposht të 
gjitha sendet; me madhështinë Tënde që nuk e për-
ballon asnjë send; me madhështinë Tënde që ka mbu-
shur të gjitha sendet; me pushtetin Tënd që është 
lartësuar mbi të gjitha sendet; me fytyrën Tënde të 
qëndrueshme pas zhdukjes së të gjitha sendeve; me 
emrat e Tua, të cilat kanë mbushur anët e të gjitha 
sendeve; me diturinë Tënde që ka rrethuar të gjitha 
sendet; me dritën e Fytyrës Tënde që ndriçon të gjitha 
sendet.  
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  كميلءدعا

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
 

و هو من  الدعوات المعروفة، قال العالمة المجلسي رحمه اهللا: إنه افضل األدعية، و 

هو دعاء الخضر (ع) و قد علّمه امير المؤمنين (عليه السالم) كميل بن زياد و هو من 

خواص اصحابه، و يدعي به في ليلة النّصف من شعبان و ليلة الجمعة، و يجدي في 

كفاية شرّ األعداء، و في فتح باب الرزق، و في غفران الذنوب. و قد رواه الشيخ و 

السيد كالهما قُدّس سرُّهما و انا ارويه عن كتاب مصباح المتهجد، و هو هذا الدعاء:  

بِرَحمتك الَّتى وسعت كُلَّ شَىء وبِقُوتك الَّتى  اَسئَلُك اَللّهم انّى

رْتبِها كُلّ قَه ءَشَى  ءذَلَّ لَها كُلُّ شَىو ءلَها كُلُّ شَى خَضَعو

كرُوتببِجبِها و تلَها  الَّتى غَلَب قُومالَّتى ال ي كزَّتبِعو ءكُلَّ شَى

كتظَمبِعو ءكُلَّ شَى الَتال  الَّتى مالَّذى ع كلْطانبِسو ءشَى

شَىء وبِأَسمائك الَّتى  كُلِّ فَناء َّشَىء وبِوجهِك الْباقى بعد كُل

شَىء وبِنُورِ  بِكُلِّ وبِعلْمك الَّذى اَحاطَ ِشَىء مالَت اَركانَ كُلّ

ُشىء  وجهِك الَّذى اَضاَء لَه كُل
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O Dritë! O i Shenjtëruar! O i Pari i të parëve! O i 
Fundmi i të fundmëve! O Zoti im! Falmi mëkatet që 
asgjësojnë përfundimin e veprimeve të mira! O Zoti im! 
Falmi mëkatet që sjellin ndëshkimin! O Zoti im! Falmi 
mëkatet që tjetërsojnë mirësitë! O Zoti im! Falmi 
mëkatet që bllokojnë lutjen! O Zoti im! Falmi mëkatet 
që sjellin pësimin! O Zot im! Falmi mëkatet që ndër-
presin shpresën! O Zoti im! Më fal çdo mëkat që kam 
bërë dhe çdo gabim që më ka kaluar! O Zoti im! Kërkoj 
të afrohem tek Ti duke të përmendur Ty; kërkoj ndër-
mjetësim me Ty për te Ty; të kërkoj që me bujarinë 
Tënde të më afrosh pranë Vetes Tënde; të më inspirosh 
që të të falënderoj vetëm Ty; të më inspirosh që të të 
përmend vetëm Ty. O Zoti im! Të kërkoj me përgjërim, 
me përulësi dhe me frikë; të më ndjesh e të më 
mëshirosh; me caktimin Tënd të bësh që unë të ndjej 
kënaqësi; të më bësh dëshmues të kënaqësisë dhe 
kryeulët në të gjitha gjendjet!  O Zoti im! Të drejtohem 
me kërkesën e më të varfërit, më nevojtarit; ashtu siç 
kërkon vetëm ai që ka dëshirën e madhe për t’u drejtuar 
vetëm te Ty. O Zoti im! Pushteti Yt u madhëroftë, 
pozita Jote u lartësoftë! Fuqia e pushtetit Tënd është e 
fshehur për të asgjësuar dredhitë; Urdhëri Yt është 
shpallur haptas; Forca Jote mposhtëse dominon. Fuqia 
Jote është e pandërprerë dhe nuk mund t’i shpëtoj 
gjykimit Tënd. O Zoti im!  
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يا يا نُور وسيا قُد ينَ وللَ االْواَو ىرْ لاغْف مرينَ اَللّهرَ االْخيا اخ 

كتالَّتى تَه الذُّنُوب الَّتى تُنْزِلُ النِّقَم الذُّنُوب ىرْ لاغْف ماَللّه مصالْع 

ىرْ لاغْف ماَللّه الذُّنُوب رْ لىاغْف ماَللّه مرُ النِّعالَّتى تُغَي الَّتى  الذُّنُوب

بِسالَّتى تُنْزِلُ تَح الذُّنُوب ىرْ لاغْف ماَللّه عاَءالد  ماَللّه الَءالْب

انّى اَتَقَرَّب  كُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبتُه وكُلَّ خَطَّيئَةٍ اَخْطَاْتُها اَللّهم اغْفرْلى

كلَيا و كْرِكبِذ و كلى نَفْسا بِك عتَشْفاَنْ اَس كودبِج ئَلُكاَس 

اَنْ تُلْهِمنى ذكْرَك  اَنْ تُوزِعنى شُكْرَك و قُرْبِك و تُدنينى منْ

 سؤالَ خاضعٍ متَذَلِّلٍ خاشعٍ اَنْ تُسامحنى و انّى اَسئَلُك اَللّهم

فى جميعِ االْحوالِ  بِقَسمك راضياً قانعاً و تَجعلَنى و تَرْحمنى

معاً اَللّهتَواضم ئَلُكاَسو  نْدع اَنْزَلَ بِكو فاقَتُه تنِ اشْتَدؤالَ مس

دالشَّدآئ ظُمعو تَهحاج  لْطانُكس ظُمع ماَللّه تُهغْبر كنْدفيما ع

كانُكال معو ىخَفو  رَتجو رُكقَه غَلَبو رُكرَ اَمظَهو كْرُكم

منْ حكُومتك  يمكنُ الْفرار قُدرتُك وال
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Për mëkatet e për ligësitë e mia nuk gjej as falës e as 
dikë që t’i sprapsojë. Nuk gjej askënd e asgjë përveç 
madhërisë Tënde; që punët e mia të këqija të m’i 
shndërrojë në të mira, nuk ka Zot tjetër përveç Teje. Ty 
nuk të mungon asgjë, Ti nuk ke nevojë për asgjë. Ti nuk 
ke asnjë të metë e asnjë mangësi; të lutem me falënde-
rimet e me lavdërimet që janë të veçanta vetëm për Ty. 
Unë i bëra padrejtësi vetvetes me guximin e padijes 
time. Unë gjeta qetësi jo vetëm nga përmendja e përher-
shme që Ti bën për mua. Por edhe nga ajo që prej Teje 
vjen mbi mua. O Zoti im! O Miku im! O Zotëria im! O 
Zotëruesi im! Sa të liga më ke mbuluar! Sa skandale e 
fatkeqësi më ke pakësuar e nga sa goditje të pritshme 
më ke ruajtur; nga sa punë të urryera më ke sprapsur e 
nga sa të këqija më ke ruajtur; sa lavdërime të bukura, 
të cilat unë nuk i meritoj Ti i ke përhapur për mua! O 
Zoti im! Sprovat që unë kaloj janë të mëdha. Gjendja 
ime e keqe u bë e tejskajshme. Punët e mia mbetën 
vetëm të mangëta dhe prangat më lidhën; prerja e 
shpresës më mbylli derën e dobisë; më gënjeu kjo botë 
me mashtrimet e saj; më gënjeu egoja ime me veprimet 
e dënueshme e gjaku im i shprishur. O Zoti im! Pash 
madhërinë Tënde! Mos i vër perde lutjes që të bëj për 
punët e veprimet e mia të këqija; Mos më diskredito 
duke mbuluar të fshehtat e mia për të cilat Ti ke dijeni 
të plotë!  
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لشَىء منْ عملى  ساتراً وال اَللّهم ال اَجِد لذُنُوبى غافراً وال لقَبائحى

لهال ا رَكالً غَيدبنِ مسالْقَبيحِ بِالْح الَّ اَنْتا  كدمبِحو حانَكبس

قَديمِ ذكْرِك لى  وسكَنْت الى ظَلَمت نَفْسى وتَجرَّاءت بِجهلى

منْ فادحٍ منَ  ستَرْتَه وكَم ومنِّك علَى اَللّهم موالى كَم منْ قَبيحٍ

تَهقَيثارٍ ونْ عم كَمو اَقَلْتَه الَءالْب كْرُوهنْ مم كَمنْ  وم كَمو تَهفَعد

اَه تميلٍ لَسج الًثَناءنَشَرْتَه ى  لَهالَئب ظُمع ماَللّه  وءاَفْرَطَ بى سو

وحبسنى عنْ نَفْعى  اَغْاللى حالى وقَصرَت بى اَعمالى وقَعدت بى

بِجِنايتها ومطالى يا  ونَفْسى بعد اَملى وخَدعتْنى الدنْيا بِغُرُورِها

دعاَئى سوء عملى  يحجب عنْك سيدى فَاَسئَلُك بِعزَّتك اَنْ ال

تا اطَّلَعم ىنى بِخَفال تَفْضَحعالى وفنْ وم هلَيرّى  عس
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Mos e shpejto ndëshkimin mbi mua, për shkak të 
punëve të liga që kam bërë në vetminë time; as për 
shkak të ligësive ku jam zhytur nga padija ime; as për 
shkak të epsheve të shumta dhe të shkujdesjes.  O Zoti 
im! Pash madhërinë Tënde! Ji i butë me mua në të gjitha 
gjendjet! Të më ndjesh në të gjitha punët për të cilat 
duhem ndëshkuar!  
 O Zoti im! O Edukuesi im! Cilin kam unë përveç 
Teje?! O Sunduesi im! Ti vendose që unë të ndjek 
dëshirat dhe egon time; dhe të mos jem i kujdesshëm 
ndaj zbukurimeve që më bën armiku im; i cili më 
mashtroi me ngasjet e tij dhe unë e kënaqa atë me 
veprimet e mia. Unë e tejkalova edhe atë që ishte 
vendosur të ndodhte mbi mua. Unë shkela kufijtë që Ti 
ke vënë dhe kundërshtova disa nga urdhërat e Tua. 
Lavdërimi e falënderimi janë vetëm për Ty! Për të gjitha 
këto, nuk kam asnjë argument në favorin tim. Gjithçka 
që më ndodh është me vendimin e caktimin Tënd. Të 
gjitha këto më imponohen nga urtësia Jote dhe sprova 
në të cilën Ti më ke vënë. O Zoti im! Unë vij te Ti pasi 
kam lënë mangët përgjegjësitë; dhe kam shpërdoruar me 
veten time; vij te Ti duke të kërkuar ndjesë e i penduar 
dhe duke mos preferuar të ardhmen. Vij te Ti duke të 
kërkuar falje për mëkatet e duke qortuar veten. Vij te Ti 
i vendosur, i dëgjueshëm dhe mirënjohës. Nuk gjej vend 
nga t’ia mbath për ato që kam bërë.  
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فعلى  سوء وال تُعاجِلْنى بِالْعقُوبةِ على ما عملْتُه فى خَلَواتى منْ

و كُنِ  وغَفْلَتى واساَئَتى ودوامِ تَفْريطى وجهالَتى وكَثْرَةِ شَهواتى

االُْمورِ  جميعِ اللّهم بِعزَّتك لى فى كُلِّ االْحوالِ رؤُفاً وعلَى فى

كَشْف ئَلُهاَس رُكنْ لى غَيى مبرلهى وطُوفاً االنَّظَرَ فى  ضُرّى عو

هوى نَفْسى  اتَّبعت فيه اَمرى الهى وموالى اَجرَيت علَى حكْماً

واَسعده على  اَهوى ولَم اَحتَرِس فيه منْ تَزْيينِ عدوى فَغَرَّنى بِما

حدودك  ذلك بعض ذلك الْقَضاَء فَتَجاوزت بِما جرى علَى منْ

وال  ذلك وخالَفْت بعض اَوامرِك فَلَك الْحمد علَى فى جميعِ

وبالؤُك  حكْمك حجةَ لى فيما جرى علَى فيه قَضاَؤُك واَلْزَمنى

معتَذراً  نَفْسى وقَد اَتَيتُك يا الهى بعد تَقْصيرى واسرافى على

جِد  َأمقرّاً مذْعناً معتَرِفاً ال نادماً منْكَسراً مستَقيالً مستَغْفراً منيباً

مفَرّاً مما كانَ منّى 
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Nuk gjej vend ku të mund të kërkoj ndihmë për 
punët e mia duke t’u drejtuar Ty; përveç pranimit të 
ndjesës që i kërkoj madhërisë Tënde; të më fusësh nën 
gjerësinë e mëshirës Tënde! O Zoti im! Pranoje 
ndjesën time! Më mëshiro kur jam në gjendjen më të 
vështirë; dhe më shpëto nga vështirësitë e mëdha që 
më vijnë nga punët e mia! O Zot! Mëshiroje dobësinë e 
trupit tim e hollësinë e lëkurës time; si dhe thyeshmë-
rinë e kockave të mia! Ti që fillove krijimin tim, 
mbrojtjen time, edukimin tim; ti që fillove mirësitë për 
mua dhe ushqimin tim; më fal për hir të fillimit të 
bujarisë Tënde dhe mirësisë Tënde më të pare mbi 
mua! O Zoti im! O Zotëria im! O Edukuesi im! A do 
të më fusësh në Zjarrin Tënd, pasi unë kam besuar se 
vetëm Ti je Zoti Një e i Vetëm?! Pasi zemra ime është 
përqendruar vetëm në këtë besim, në njohjen Tënde; 
dhe gjuha ime është e vendosur të të përmendë vetëm 
Ty?! Besimi në ndërgjegjen time vjen prej dashurisë 
Tënde; vjen pas mirënjohjes dhe lutjes time të 
sinqertë. Unë jam plotësisht i nënshtruar ndaj 
pushtetit të sundimit Tënd. O Ti më i Nderuari! 
Është e pamundur që Ti të humbësh atë që Vetë e 
edukove; dhe të largosh atë që Ti Vetë e afrove; ose ta 
lësh në rrugë të madhe atë që Ti Vetë i dhe strehë; ose 
të dorëzosh në fatkeqësi atë që Ti Vetë e ndihmove 
dhe e mëshirove.  
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فى و هلَيا هجفْزَعاً اَتَوال م كولرَ قَبرى غَياَم ذْرى وع  كخالدا

 ارحم شدةَ ضُرّى و و عذْرى اياى فى سعةِ رحمتك اَللّهم فَاقْبلْ

و نْ شَدفُكَّنى م محار بثاقى يا ر فضَع نى ودب رِقَّةَ جِلْدى و 

خَلْقى و ءدنْ بظْمى يا مقَّةَ عكْرى دذ تى وتَرْبِي و تى  بِرّى ويتَغْذ

ربى  سيدى و و الهى هبنى البتدآء كَرَمك وسالف بِرك بى يا

و كحيدتَو دعب ذِّبى بِنارِكعم اَتُراك دعا انْطَوى بقَلْبى  م هلَيع

و كرِفَتعنْ مم كْرِكنْ ذسانى مل بِه لَهِج و هتَقَدنْ  اعضَميرى م

و كبح رافى وتقِ اعدص دععاً بعاَئى خاضد كتوبِيرُبل  هاتيه

اَو تَهيبنْ رم عنْ اَنْ تُضَيم اَكْرَم اَنْت اَو تَهنَينْ اَدم دعنْ  تُبم تُشَرِّد

رحمتَه  و ويتَه اَو تُسلِّم الَى الْبالء منْ كَفَيتَهآ
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Ah, sikur kjo lutja ime, o Zotëria im, o Zoti im, o më 
i Afërmi im, të ishte aq e fuqishme, sa të ndalte ndësh-
kimin në Zjarr; për ata që kanë ulur kokën në sexhde 
për madhërinë Tënde; për ato gjuhë që shqiptuan nga 
thellësia e zemrës se Ti je Zoti Një e i Vetëm; për ato 
zemra që të falënderojnë e të lavdërojnë vetëm Ty; për 
ata që pohojnë me mirënjohje se vetëm Ti je Zoti e 
Zotëruesi; duke vërtetuar diturinë për Ty që mbajnë në 
ndërgjegje, derisa u bënë të nënshtruara e të frikësuara. 
Dhe për ato gjymtyrë që me bindje të adhurojnë vetëm 
Ty. Dhe që të drejtohen Ty me përvuajturi për të 
kërkuar faljen e mëkateve! Ç’është ky mendim për Ty?! 
Sikur Ti nuk na njofton për mirësitë që burojnë prej 
madhërisë Tënde?! O i Nderuar! O Zot! Ti e di dobë-
sinë time ndaj atyre pak pësimeve e mundimeve të kësaj 
bote.Ti i di të gjitha gjërat e padëshiruara që bien mbi 
njerëzit. Këto janë pësime e gjëra të padëshiruara, që 
kalojnë në pak kohë. Përballohen me lehtësi dhe brenda 
një afati shumë të shkurtër. Si do t’i përballoj unë 
pësimet dhe gjërat e padëshiruara, që do të ndodhin në 
botën e ardhshme?! Ato janë pësime të qëndrueshme e 
që vazhdojnë gjatë. Këto pësime kurrë nuk do t’u 
lehtësohen atyre që do t’i pësojnë; sepse këto pësime të 
rënda vijnë vetëm prej zemërimit Tënd e hakmarrjes 
Tënde. Këto janë pësime që nuk i përballojnë dot as 
qiejt e as toka.  
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و تلَي دى ويرى يا سعش لهى وا وهجلى وع لِّطُ النّاراَتُس الىوم 

خَرَّت ةً وساجِد كتظَمعقَةً لصاد كحيدبِتَو نٍ نَطَقَتلى اَلْسع و 

بِشُكْرِك ةً وحماد قِّقَةً وحم كتلهِيبِا تَرَفَتلى قُلُوبٍ اعلى عع 

تورَ حضَماَئ ةً وعخاش تتّى صارح لْمِ بِكنَ الْعم  وارِحلى جع

اَشارت بِاستغْفارِك مذْعنَةً ما  تَعبدك طائعةً و اَوطانِ سعت الى

اَنْت  اُخْبِرْنا بِفَضْلك عنْك يا كَريم يا رب و ال الظَّنُّ بِك و هكَذَا

ما يجرى فيها  عقُوباتها و منْ بالَء الدنْيا و عنْ قَليلٍ تَعلَم ضَعفى

مكْرُوه قَليلٌ مكْثُه  على اَنَّ ذلك بالَء و منَ الْمكارِه على اَهلها

قائُهسيرٌ بي تُهدقَصيرٌ م رَةِ واآلخ الَءبمالى لتاح فقُوعِ  فَكَيليلِ وج

ال يخَفَّف  يدوم مقامه و تَطُولُ مدتُه و هو بالَء فيها وه الْمكارِ

هلنْ اَهالَّ عكُونُ اال ي نَّهال و نْ غَضَبِكع و كقاماْنت و كخَطس 

لَه هذا ما ال تَقُوم مواتالس و  ضاالَْر
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O Zoti im! Si do t’i përballoj unë, robi Yt i pafuqi-
shëm, i nënshtruar, i përbuzur dhe më i mjeruari ndër të 
mjeruarit?! O Zoti im! O Zotëruesi dhe i Afërmi im! Për 
cilat punë të ankohem te Ti? Për cilën nga këto punë të 
shqetësohem e të qaj? Për ashpërsinë e ndëshkimit të 
dhimbshëm, apo për kohëzgjatjen e pësimit? Nëse Ti 
vendos të më ndëshkosh në grupin e armiqve të Tu; në 
grupin e atyre që do të ndëshkohen për mëkatet e bëra; 
nëse Ti më ndan nga të dashurit e miqtë e Tu. 
 O Zoti im! O Zotëruesi im! O i Afërmi dhe Edukuesi 
im! Më jep durimin që të përballoj ndëshkimin Tënd! Po 
qysh mund të duroj unë ndarjen me Ty? Prandaj më 
dhuro durim që të përballoj nxehtësinë e Zjarrit Tënd! 
Qysh mund të duroj që të mos shikoj bukuritë e papër-
shkrueshme të mirësive të Tua? Qysh do mundem të 
duroj të banoj në Zjarr unë që shpresoj në faljen Tënde?! 
Betohem sinqerisht në madhërinë Tënde, o Zotëruesi e i 
Afërmi im! Nëse do të më lejosh të flas nga mesi i të 
ndëshkuarve, do të të drejtohem më zë të lartë, ashtu siç 
të drejtohen ata që shpresojnë. Do të të thërras Ty me zë 
të lartë, ashtu siç thërrasin ata që janë të detyruar. Do të 
qaj para Teje, ashtu siç qajnë ata që kanë humbur gjënë 
më të shtrenjtë. Kudo që të jem, vetëm Ty do të të drej-
tohem, o Miku i besimtarëve! O Qëllimi i fundit i 
shpresës së atyre që njohin madhërinë Tënde! O Ndih-
muesi i të gjithë atyre që të kërkojnë ndihmë!  
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لى و فى فَكَيدييا س الضَّعيف كدبقيرُ  الذَّليُل اَنَا عالْح

لهى وتَكينُ يا اسكينُ الْمسالْم ى وبى رديس و الىوم  ىال

اَشْكُو و كلَيورِ اكى االُْماَبو جنْها اَضما مليمِ لذابِ الالْع و 

و الَءطُولِ الْبل اَم هتدرْتَنى شينْ صفَلَئ هتدم عم قُوباتلْعل 

و كدآئاَع نى ويب تعمج و كالَئلِ بنَ اَهيب فَرَّقْت نى وينَ بيب 

لهى ونى يا ابفَه كليائاَوو كائباَح ى وديس الىوم ى وبر 

و كراقلى فبِرُ عاَص ففَكَي ذابِكلى عع رْتبص رْتبنى صبه 

 حرِّ نارِك فَكَيف اَصبِرُ عنِ النَّظَرِ الى كَرامتك اَم كَيف على

موالى  رجائى عفْوك فَبِعزَّتك يا سيدى و النّارِ و اَسكُنُ فى

منْ اُقْسقاً لَئصاد  ها ضَجيجلنَ اَهيب كلَينَّ اجقاً الَضتَرَكْتَنى ناط

لينَ ورُخَنَّ االْمالَص رِخينَ وتَصسراخَ الْمص كلَينَّ  ايكالََب

كاءب كلَيدينَ عالْفاق نينَ  وؤْمالْم ىليا و نَ كُنْتاَي نَّكيالَُناد

غياثَ الْمستَغيثينَ  الْعارِفينَ يا يا غايةَ امالِ
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O i Dashuri i zemrave të të sinqertëve! O Zoti i 
botëve! Vetëm Ty të kërkoj qetësinë pas shtrëngesës! 
Vetëm Ti je pa asnjë të metë dhe vetëm Ty nuk të 
mungon asgjë. Vetëm Ti nuk ke nevojë për asgjë dhe 
vetëm Ti je i Plotpushtetshmi. O Zoti im! Me lavdë-
rimet që të takojnë vetëm Ty; nga mesi i të ndëshkuarve, 
vetëm Ti e dëgjon zërin e një robi musliman; i burgosur 
në Zjarr për shkak të kundërshtimit të tij. Prandaj ai po 
ndëshkohet për mëkatet që ka bërë; ai është mbyllur në 
shtresat e Zjarrit për krimet e mëkatet që ka kryer; ai të 
thërret Ty ashtu siç thërret vetëm ai që shpreson në 
mëshirën Tënde; ai të thërret Ty me gjuhën e atyre që 
thonë: “Ti je Zoti Një e i Vetëm!” Ai kërkon ndërmje-
tësimin Tënd me cilësinë Tënde si Zotëruesi i gjithçkaje. 
O Sunduesi im! Si mund të qëndrojë në ndëshkim; ai që 
të lutet në butësinë Tënde të premtuar?! Si mund të 
durojë dhimbjet e ndëshkimit në Zjarr; ai që shpreson 
në mirësinë e në Mëshirën Tënde?! Si mundet ta djegin 
atë flakët e Zjarrit?! Dhe Ti e dëgjon zërin e tij dhe sheh 
vendin ku ai gjendet?! Si mundet që atë ta përfshijnë 
gjuhët e flakëve dhe Ti e di dobësinë e tij?! Si mundet që 
ai të përpëlitet nëpër shtresat e Zjarrit dhe Ti e di besi-
min e tij të sinqertë?! Si mundet ta zvarrisin atë engjëjt e 
Tu ndëshkues dhe ai të thërret Ty: “O Zoti im!”?! Si 
mundet që ai të shpresojë shpëtimin dhe Ti e lë atë në 
Zjarr?! Larg qoftë ky paragjykim për madhërinë Tënde!  
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قينَ وادقُلُوبِ الص بيبيا ح لهيا  الْعالَمينَ يا ا حانَكبس اَفَتُراك

لهى وا دبع توفيها ص عمتَس كدممٍ بِحلسم  هخالَفَتجِنَ فيها بِمس

و هتيصعذابِها بِمع مذاقَ طَعو بِسنَ حيب و هرْمها بِجاَطْباق  هريَرتج

و ضَجيج كلَيا جضي وه كتمرَحلٍ لؤَمم لِ  وسانِ اَهبِل ناديكي

و كحيدتَو كلَيلُ استَوي الىويا م كتوبِيى  بِرُبقى فبي ففَكَي

ذابِ والْع كلْمنْ حم لَفوا ما سرْجي وه فكَي اَم و النّار همتُؤْل 

ي وأهو لُ فَضْلَكم فكَي اَم تَكمحها رلَهيب رِقُهحي و  عمتَس اَنْت

و تَهوص كانَهلُ تَرى مشْتَمي فكَي فيرُها اَمز هلَيع و  لَمتَع اَنْت

كَيف  اَنْت تَعلَم صدقَه اَم و ضَعفَه اَم كَيف يتَقَلْقَلُ بينَ اَطْباقها

تُها ويبانز رُهتَزْج فكَي اَم هبيا ر ناديكي وفى ه و فَضْلَكرْجي 

 الظَّنُ بِك كما ذل هاتيفيها ه نْها فَتَتْرُكُهم هتْقع
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Asgjë e tillë nuk është njohur nga mirësia Jote; nuk ka 
asnjë shembull të tillë që Ti me mirësinë e me bami-
rësinë Tënde, të kesh trajtuar me ndëshkim ata që 
besojnë se vetëm Ti je Zoti Një e i Vetëm. Betohem 
prerë në atë që di! Sikur në urtësinë Tënde të mos ishte 
që të ndëshkohen ata që të mohojnë Ty; dhe sikur të 
mos ishte vendimi Yt për të ndëshkuar përjetësisht 
kokëfortët kryeneçë; Zjarrin Ti do ta bëje të ftohtë e 
shpëtim dhe askush nuk do të kishte vend në të. Të 
shenjtëruar janë Emrat e Tu të bukur. Ti je betuar: “Do 
ta mbush Zjarrin me mohuesit xhinnë e njerëz! Në 
Zjarr do të qëndrojnë përjetësisht vetëm mohuesit krye-
neçë e kokëfortë.” Ti, vetëm Ti që je i Lavdëruari, këtë e 
ke thënë qysh në fillim. Për një kohë shumë të gjatë Ti 
dhurove mirësi të shumta e nderim. Nuk mund të jenë 
të barabartë besimtari me atë që lë urdhërin e Allahut. 
O Zoti im! O Zotëruesi im! Të lutem me fuqinë me të 
cilën Ti paracakton; ti i vendos çështjet përfundimisht 
dhe me urtësinë më të madhe. Të lutem me fuqinë 
Tënde, me të cilën Ti mposht gjithçka që e bëre të jetë 
në këtë botë; të lutem largoje nga unë në këtë natë e në 
këtë orë; çdo mëkat që kam kryer dhe çdo faj që kam 
bërë;  çdo punë të keqe që e kam mbajtur të fshehtë; 
çdo punë të mirë që e kam ditur dhe e kam mbuluar, 
ose e kam shpallur, ose e kam fshehur, ose e kam nxje-
rrë në dukje.  
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نْ ال وم رُوفعَالْم و كدينَ  فَضْلحوالْم بِه لْتما عامل شْبِهال م

نْ بِرِّكم و كسانحنْ  ام بِه تكَمال ما ح لَو قينِ اَقْطَعفَبِالْي

ديكذيبِ جاحتَع و تقَضَي  النّار لْتعلَج ديكعانم خْالدنْ ام بِه

ال مقاماً لكنَّك  الحد فيها مقَرّاً و ما كانَ سالماً و و كُلَّها برْداً

ماؤُكاَس تساَنْ تَقَد تمنَ الْجِنَّةِ  اَقْسرينَ منَ الْكافالَها متَم

الْمعاندينَ واَنْت جلَّ ثَناؤُك قُلْت  تُخَلِّد فيها والنّاسِ اَجمعينَ واَنْ

لْتتَطَوئاً وتَدبتَكَرِّماً منْ بِاالِْنْعامِ مقاً  اَفَمنْ كانَ فاسناً كَمؤْمكانَ م

فَاَسئَلُك بِالْقُدرةِ الَّتى قَدرتَها وبِالْقَضيةِ  وسيدى ال يستَوونَ الهى

وغَلَبت منْ علَيه اَجرَيتَها اَنْ تَهب لى فى  حتَمتَها وحكَمتَها الَّتى

الساعةِ كُلَّ جرْمٍ اَجرَمتُه وكُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبتُه  وفى هذه هذه اللَّيلَةِ

 جهلٍ عملْتُه كَتَمتُه اَو اَعلَنْتُه اَخْفَيتُه اَو قَبِيحٍ اَسرَرتُه وكُلَّ وكُلَّ

 رْتُهاَظْه
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Çdo të keqe që Ti ke urdhëruar dy shkruesit e nderuar 
ta regjistrojnë; ti i ke ngarkuar të ruajnë çdo gjë që del 
prej meje; ti i ke bërë ata që të dëshmojnë kundër meje së 
bashku me gjymtyrët e mia. Ti je Mbikqyrësi mbi mua 
përveç atyre që Ti i ke ngarkuar të më vëzhgojnë; ti je 
Dëshmuesi për gjithçka që atyre u mbetet e fshehtë; dhe 
që Ti Vetë me mëshirën e me mirësinë Tënde ua fshehe 
e ua mbulove atyre. Të  lutem të më japësh me tepricë 
nga të gjitha të mirat që Ti ke zbritur! Të më japësh çdo 
bamirësi që ke në mirësinë Tënde; çdo të mirë që Ti 
shpërndan dhe çdo lloj ushqimi të mirë që Ti ke dhënë! 
Të lutem për çdo mëkat që vetëm Ti e fal, për çdo gabim 
që vetëm Ti  e mbulon. O Krijues! O Krijues! O Krijues! 
O Zoti im! O Sunduesi im! O Zotëruesi im! O Ti që 
disponon dobësinë time! Jam në dorën Tënde të më 
kapësh për koke e të më flakësh në ndëshkim. Vetëm Ti 
e di më mirë nevojën që kam dhe mjerimin ku kam rënë. 
Vetëm Ti je i Mirinformuari për varfërinë time.O 
Krijues! O Krijues! O Krijues! Të lutem me të vërtetën 
Tënde. Të lutem me shenjtërinë Tënde; të lutem me 
cilësitë e Tua më të larta e me emrat e Tu më të 
mëdhenj; kohën time, natë e ditë, bëje që të jetë 
vazhdimisht për të përmendur madhërinë Tënde dhe në 
shërbimin Tënd! Dhe punët e mia të jenë të 
pranueshme te Ti! Derisa të gjitha veprat dhe Virdet e 
mia (lavdërimet përkujtuese) të jenë një Vird i vetëm!  
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رْتئَةٍ اَميكُلَّ سما و فْظبِح مكَّلْتَهبينَ الَّذينَ والْكات راما الْكهثْباتبِا 

 وجعلْتَهم شُهوداً علَى مع جوارِحى وكُنْت اَنْت الرَّقيب يكُونُ منّى

 خَفى عنْهم وبِرَحمتك اَخْفَيتَه لما ورائهِم والشّاهد علَى منْ

كبِفَضْلو اَو رٍ اَنْزَلْتَهنْ كُلِّ خَيظّى مفِّرَ حاَنْ تُوو تَرْتَهسانٍ  سحا

تَستُرُه  نَشَرْتَه اَو رِزقٍ بسطْتَه اَو ذَنْبٍ تَغْفرُه اَو خَطَاء فَضَّلْتَه اَو بِرٍّ

مالك رِقّى  موالى و سيدى و يا رب يا الهى و يا ربِّ يا ربِّ

 و يا خَبيراً بِفَقْرى مسكَنَتى ناصيتى يا عليماً بِضُرّى و بِيده يا منْ

 اَعظَمِ َقُدسك و يا رب يا رب يا رب اَسئَلُك بِحقِّك و فاقَتى

كفاتالنَّهارِ صلِ ونَ اللَّيقاتى ملَ اَوعاَنْ تَج كمائاَسو  كْرِكبِذ

 بِخدمتك موصولَةً واَعمالى عنْدك مقْبولَةً حتّى تَكُونَ و معمورةً

اَورادى كُلُّها وِرداً واحداً   و اَعمالى
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Bëj që gjendja ime të jetë pa shkëputje në shërbimin 
Tënd! O Zotëruesi im! O Ti që nuk ke tjetër përmbi 
Vete! O Ti te i Cili unë parashtroj ankimet për gjendjen 
time! O Krijues! O Krijues! O Krijues! Forcoji 
gjymtyrët e mia në shërbimin Tënd! Më bëj të 
qëndrueshëm e të vendosur në nevojat e mia! Më 
dhuro seriozitetin në frikën ndaj madhërisë Tënde!  
Dhe vazhdimësinë e pandërprerë në shërbimin Tënd! 
Që gjithçka ta bëj me shpejtësi vetëm për Ty; në 
sheshin e konkuruesve të dalluar që nxitojnë për te Ti! 
Unë jam më i përvëluari ndër të dashuruarit për t’u 
afruar te Ti; që të jem afër Teje ashtu siç janë të 
përkushtuarit. Të jem nën frikën Tënde ashtu siç janë 
të vetëdijshmit. Më bashko në fqinjësinë Tënde së 
bashku me besimtarët! O Zoti im! Sprapse atë që ka 
qëllim të keq ndaj meje! Vetëm Ti i asgjëson kurthet e 
kujtdo që ngre kurthe kundër meje.  Bëj që ndër robët 
e Tu të kem vendin më të nderuar pranë Teje!  Bëj që 
të jem më i afërmi dhe më i privilegjuari pranë 
madhërisë Tënde! Të gjitha këto arrihen vetëm në saje 
të mirësisë Tënde. Më begato me bujarinë Tënde dhe 
më bëj që të prirem kah lavdërimi Yt; më ruaj me 
mëshirën Tënde dhe bëje gjuhën time që të të 
përmendë vetëm Ty! Bëj që zemra ime të jetë e zhytur 
në detin e dashurisë vetëm për Ty! Bëj mirësi të 
veçanta me përgjigjen e bukur ndaj lutjes time!  
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داً يا ورْمس كتمددى يا حالى فى خينْ  سلى يا موعم هلَينْ عم

قَو على خدمتك  رب يا رب الَيه شَكَوت اَحوالى يا رب يا

وارِحى وحى جوانةِ جزيملَى الْعع داشْد و ىل بفى  ه الْجِد

و كتتّى خَشْيح كتمدى االِْتِّصالِ بِخف وامالد كلَيا رَحفى  اَس

ابِقينَ ويادينِ السم ى الْبارِزينَ وف كلَيا رِعلى اَشْتاقَ اُسا  قُرْبِك

شْتاقينَ وى الْمصينَ فخْلالْم نُود نْكم نُواَد خافَةَ وم اَخافَك 

نينَ ووقالْم منينَ اَللّهؤْمالْم عم فى جِوارِك عتَماَج نى ونْ اَرادم 

و هفَاَرِد وءبِس و هدنى فَكنْ كادنِ مسنْ اَحلْنى معاج  كبيدع

فَانَّه ال  اَخَصهِم زلْفَةً لَديك اَقْرَبِهِم منْزِلَةً منْك و عنْدك و نَصيباً

كنالُ ذلي و كالَّ بِفَضْلا و كودلى بِج دج كدجبِم لَىع فطاع 

فَظْنى واح و كتمبِرَح لَهِجاً و كْرِكسانى بِذلْ لعاج كبقَلْبى بِح 

ماً وتَينَّ مم  كتجابنِ اسبِح لَىع
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Më pakëso pësimet që do të bien mbi mua dhe m’i 
fal gabimet që bëj pa dashje! Ti, me caktimin Tënd, u ke 
vënë detyrë robëve të Tu që të të adhurojnë vetëm Ty. 
Ti i ke urdhëruar ata të të luten vetëm Ty. Ti i ke 
siguruar ata se do t’u përgjigjesh lutjes së tyre. O Zot! 
Fytyrën time e kam drejtuar vetëm te Ti. Te Ti, o i 
Madhi Zot, i kam shtrirë duart e mia. Pash madhërinë 
Tënde! Përgjigjju lutjes time! Më komuniko qëllimin tim 
të fundit; dhe mos e privo shpresën time nga mirësitë e 
Tua! Më ruaj prej të keqes së armiqve të mij, xhin e 
njerëz! Vetëm Ty të arrin me shpejtësi kënaqësia për 
punën e mirë. Fale atë që nuk zotëron gjë tjetër përveç 
lutjes! Vetëm Ti je Vepruesi sipas dëshirës. Të drejto-
hem vetëm Ty, sepse emri Yt është ilaç; përmendja Jote 
është shërim dhe bindja ndaj madhërisë Tënde është e 
mjaftueshme. Mëshiroje atë që ka për kapital vetëm 
shpresën dhe për armë ka vetëm të qarën! O 
Mirësimadh! O Sprapës i ndëshkimit! O Drita më e 
shpejtë për ata që janë në errësirë! O i Shumëdituri që 
nuk mësohesh! Lartësoje Muhammedin dhe familjen e 
Muhammedit! Dhe me mua bëj ashtu siç di të bësh 
vetëm Ti me ata që meritojnë! Mirësia e veçantë e 
lavdërimi i Allahut qoftë për të Dërguarin e Tij; për 
imamët e bekuar nga familja e tij dhe për të gjithë 
shumë nderim e mirësi! 
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و ثْرَتى ولْنى علَّتى اَقرْ زاغْف تقَضَي نَّكفَا  كبادلى عع

و كتبادبِع و كعائبِد مرْتَهاَم ملَه نْتةَ ضَماالِْجاب  كلَيفَا

هى وجو تبنَص بدى ياري تددم بيا ر كلَيا كزَّتفَبِع 

عائى ولى د تَجِباس و ناىلِّغْنى مب كنْ فَضْلم جائى ال تَقْطَعر 

و نى شَرَّ الْجِنِّ والرِّضا اكْف ريعدآئى يا سنْ اَعرْ  االِْنْسِ مغْفا

دوآء  يملك االَّ الدعاء فَانَّك فَعالٌ لما تَشاء يا منِ اسمه لمنْ ال

و كْرُهذ و فاءش نْ رم محرا نىغ تُهأطاعالرَّجاء همال س و 

 هالحياس كاءى الْبشينَ فحتَوسالْم النِّقَمِ يا نُور عمِ يا دافسابِغَ النِّع 

افْعلْ بى ما  آلِ محمد و ال يعلَّم صلِّ على محمد و الظُّلَمِ يا عالماً

لَّى اَنْتصو لُهاَه و هولسلى رع اللّه و هنْ اليامينَ مةِ الْمماالْئ لَّمس 

 .تَسليماً كَثيراً
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LUTJA E MORALEVE  
MË TË NDERUARA 

 
 Kjo është prej lutjeve të imam Ali ibn Hysejni (a.s.) dhe lutej për moralet 
të mira dhe për punë të kënaqshme. 
 O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij! Njoftoje atë se besimi im është i plotësuar; 
vetëdijen time bëje vetëdijen më të mirë; përfundoje 
qëllimin tim në më të mirin qëllim dhe punën time 
përfundoje në punën më të mire! O Zoti im, me 
butësinë Tënde nderoje qëllimin tim; me ato që janë te 
Ti shëndoshe diturinë time! Me fuqinë Tënde, të lutem 
të përmirësosh ato që unë kam prishur! O Zoti im, 
dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij! 
Bëj që të mos kem nevojë për gjërat që më preo-
kupojnë! Më vër në punë në ato vepra për të cilat nesër 
Ti do të më kërkosh llogari dhe zgjati ditët e mia në 
qëllimin për të cilën Ti më krijove! Më pasuro, zgjeroje 
furnizimin tim me ushqim dhe mos më vër në sprovë 
me sytë! Më lartëso dhe mos lësho mbi mua gjëra të 
rënda në pleqëri! Më vër në adhurimin Tënd! Mos e 
prish adhurimin tim me vetëpëlqimin! Prej duarve të 
mia bëj që për njerëzit të dalë vetëm e mira! Mos e shuaj 
të mirën me përmendjen e saj! Më dhuro moralet më të 
larta dhe më ruaj prej krekosjes!  
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1T1 مكارم االخالقء  دعاT 
 

 و كَانَ منْ دعائه (مام علي بن الحسين علَيهِما السالَم) في مكَارِمِ الْأَخْالَقِ و مرْضي الْأَفْعالِ 
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم

اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و بلِّغْ بِإِيماني أَكْملَ الْإِيمانِ  و اجعلْ 

يقيني أَفْضَلَ الْيقينِ و انْتَه بِنيتي إِلَى أَحسنِ النِّيات و بِعملي إِلَى 

أَحسنِ الْأَعمالِ  اَللَّهم وفِّرْ بِلُطْفك نيتي و صحح بِما عنْدك يقيني 

 و  هآل و دمحلَى ملِّ عص منِّي  اَللَّهم دا فَسم كتربِقُد حلتَصاس و

 و نْهي غَداً عأَلُنا تَسي بِملْنمتَعاس و بِه اممتهي االشْغَلُنا يي مناكْف

 كقي رِزف لَيع عسأَو ي ونأَغْن و  ي لَها خَلَقْتَنيمي فامتَفْرِغْ أَياس

 و ي لَكندبع رِ وبنِّي بِالْكيتَلالَ تَب ي وزَّنأَع نِّي بِالنَّظَرِ والَ تَفْت و

الَ تُفْسد عبادتي بِالْعجبِ  و أَجرِ للنَّاسِ علَى يدي الْخَيرَ و الَ 

 تَمحقْه بِالْمنِّ و هب لي معالي الْأَخْالَقِ و اعصمني منَ الْفَخْرِ

http://www.thaniashar.blogfa.com/post-8.aspx�
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O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij dhe mua mos më lartëso ndër njerëzit, 
qoftë edhe një shkallë, pa më ulur mua në shpirtim tim 
po më të njëjtën shkallë! Mos bëj për mua madhështi të 
dukshme, pa bërë në shpirtin tim një ulje të brendshme 
në të njëjtën masë! O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për 
Muhammedin e familjen e tij dhe bëj për mua mirësi të 
shumta me udhëzimin më të mirë që të mos kërkoj 
tjetër më të mire! Më fut në rrugën e drejtë të së 
vërtetës, nga e cila të mos largohem asnjëherë! Bëj për 
mua një qëllim të drejtë nga i cili të mos dyshoj! Bëj që 
të jetoj aq sa të jetë jeta ime i nënshtruar në bindjen 
Tënde e nëse jeta ime është kullotë për djallin, 
menjëherë më ço për te Ti, para se të vijë zemërimi Yt 
tek unë, ose zemërimi Yt të bjerë mbi mua! O Zoti im, 
mos lër pa përmirësuar asgjë të qortueshme që del prej 
meje! Mos lër pa e zbukuruar asgjë të panjohur me të 
cilën unë afrohem! Mos lër pa e plotësuar asgjë të 
nderuar që tek unë është e mangët! O Zoti im, dhuro 
paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij! 
Zemërimin e të zemëruarve shndërroje për mua në 
dashuri; smirën e të pamoralshëmve shndërroje për mua 
në afrim e dashuri zemre; paragjykimin e të mirëve 
shndërroje në besueshmëri; armiqësinë e të poshtërve 
shndërroje në miqësi; keqtrajtimin e të afërmve shndë-
rroje në bamirësi.  
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اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و الَ تَرْفَعني في النَّاسِ درجةً إِالَّ 

 ثْتدراً إِالَّ أَحزّاً ظَاهي عثْ لدالَ تُح ا وثْلَهي منَفْس نْدي عطَطْتَنح

لي ذلَّةً باطنَةً عنْد نَفْسي بِقَدرِها اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آلِ 

محمد و متِّعني بِهدى صالحٍ الَ أَستَبدلُ بِه و طَرِيقَةِ حقٍّ الَ أَزِيغُ 

عنْها و نيةِ رشْد الَ أَشُك فيها و عمرْني ما كَانَ عمرِي بِذْلَةً في 

طَاعتك فَإِذَا كَانَ عمرِي مرْتَعاً للشَّيطَانِ فَاقْبِضْني إِلَيك قَبلَ أَنْ 

يسبِقَ مقْتُك إِلَي أَو يستَحكم غَضَبك علَي  اَللَّهم الَ تَدع خَصلَةً 

تُعاب منِّي إِالَّ أَصلَحتَها و الَ عائبةً أُؤَنَّب بِها إِالَّ حسنْتَها و الَ 

أُكْرُومةً في نَاقصةً إِالَّ أَتْممتَها  اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آلِ 

محمد و أَبدلْني منْ بِغْضَةِ أَهلِ الشَّنَآنِ الْمحبةَ و منْ حسد أَهلِ 

الْبغْيِ الْمودةَ و منْ ظنَّةِ أَهلِ الصالَحِ الثِّقَةَ و منْ عداوةِ الْأَدنَينَ 

 الْوالَيةَ و منْ عقُوقِ ذَوِي الْأَرحامِ الْمبرَّةَ
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Prerjen e lidhjeve prej të afërmve shndërroje në 
ndihmë; dashurinë e atyre që kam pranë shndërroje 
në korrigjim gabimi; mospranimin e të kamufluarve 
bëje ndihmë për fisin dhe të hidhurën e frikës së 
mizorëve shndërroje në ëmbëlsinë e sigurisë! O Zoti 
im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij dhe bëj që unë të kem një dorë kundër 
atyre që sillen padrejtësisht ndaj meje! Më jep një 
gjuhë kundër atyre që më shfaqin armiqësi dhe me jep 
fitore ndaj atyre që më largohen mua! Më dhuro aftësi 
të prish kurthet e atyre që kurdisin kurthe kundër 
meje! Më jep fuqi kundër atyre që më shtypin mua, që 
të përgënjeshtroj ata që janë ndarë nga unë dhe bëj 
shpëtim për ata që më duan mua! Bëj mbarë për mua 
bindje për cilindo që më drejton në rrugën e drejtë 
dhe dëgjimin e fjalës për ata që më drejtojnë në të 
mirën!  

O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
e familjen e tij dhe mua më udhëzo që të kundërshtoj 
me këshillë cilindo që më mashtron; t’ia kthej me 
mirësjellje cilitdo që më ka braktisur; të shpërblej me 
shpirtgjërësi atë që më ka privuar; atij që ka prerë 
marrëdhëniet me mua t’ia kthej me mbajtjen e 
lidhjeve; atij që më përgojon t’i përgjigjem me fjalë të 
bukura; të falënderoj të mirën e të largohem nga 
errësira e së keqes!  
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و منْ خذْالَنِ الْأَقْرَبِينَ النُّصرَةَ و منْ حب الْمدارِينَ تَصحيح الْمقَةِ 

و منْ رد الْمالَبِسينَ كَرَم الْعشْرَةِ و منْ مرَارةِ خَوف الظَّالمينَ 

حالَوةَ الْأَمنَةِ اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و اجعلْ لي يداً علَى 

 به ي  ونانَدنْ عظَفَراً بِم ي ونمنْ خَاصلَى ماناً عسل ي وننْ ظَلَمم

لي مكْراً علَى منْ كَايدني و قُدرةً علَى منِ اضْطَهدني و تَكْذيباً 

 ي ونددنْ سةِ مطَاعي لفِّقْنو ي وندعنْ تَومةً مالَمس ي  ونبنْ قَصمل

متَابعةِ منْ أَرشَدني اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و سددني لأَنْ 

أُعارِض منْ غَشَّني بِالنُّصحِ و أَجزِي منْ هجرَني بِالْبِرِّ و أُثيب منْ 

حرَمني بِالْبذْلِ  و أُكَافي منْ قَطَعني بِالصلَةِ و أُخَالف منِ اغْتَابني 

 إِلَى حسنِ الذِّكْرِ و أَنْ أَشْكُرَ الْحسنَةَ و أُغْضي عنِ السيئَةِ
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O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
e familjen e tij dhe mua më stolis me moralin e të 
mirëve; më vish me zbukurimet e të devotshmëve: 
në dhënien e drejtësisë, në frenimin e zemërimit, në 
shuarjen e grindjeve, në mbylljen e përçarjeve, në 
pajtimin ndërmjet njerëzve, përhapjen e diturisë, mbu-
limin e të metave, zbutjen e shpirtrave, uljen e ashpërsisë, 
përmirësimin e sjelljes, qetësimin e gjendjes, moral të 
mirë të ndërsjellë, garim për punë të mira; dhënien 
përparësi virtytit; heqjen dorë nga turpi dhe nga vazhdimi 
i bamirësisë ndaj atij që nuk e meriton, nga fjala e gabuar 
edhe kur ajo është e dobishme, nga pakësimi i së keqes 
që vjen prej fjalëve e prej punëve të mia: më plotëso të 
gjitha këto kërkesa së bashku me vazhdimësinë e bindjes 
time dhe lidhjen e detyrueshme me bashkësinë, si dhe 
kundërshtimin e atyre që bëjnë sajesa në fe e të atyre që 
vënë në përdorim mendimet e stisura! O Zoti im, dhuro 
paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij! Furni-
zimin tim me ushqim në pleqëri bëje të gjërë! Forcoje 
fuqinë time kur të lodhem! Mos më vër në sprovë me 
përtaci për të adhuruar Ty! Mos më verbo për në rrugën 
Tënde dhe mos më ndaj prej atyre që janë mbledhur për 
të ardhur te Ti! O Zoti im, bëj që në rast shtrëngese të 
thërres me të madhe me Ty; në rast nevoje të lyp vetëm 
Ty; bëj që kur jam kur jam në mjerim të nënshtrohem e 
të përulem vetëm pranë Teje!  
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اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و حلِّني بِحلْيةِ الصالحينَ و أَلْبِسني 

 ضَم رَةِ والنَّائ إِطْفَاء و ظكَظْمِ الغَي لِ  ودالْع طسي بينَ فتَّقزِينَةَ الْم

 ةِ وبائتْرِ الْعس ارِفَةِ والْع إِفْشَاء نِ  ويالْب الَحِ ذَاتإِص لِ الْفُرْقَةِ وأَه

 كُونِ الرِّيحِ وس يرَةِ ونِ السسح نَاحِ وخَفْضِ الْج رِيكَةِ وينِ الْعل

طيبِ الْمخَالَقَةِ و السبقِ إِلَى الْفَضيلَةِ و إِيثَارِ التَّفَضُّلِ و تَرْك التَّعيِيرِ 

و الْإِفْضَالِ علَى غَيرِ الْمستَحقِ  و الْقَولِ بِالْحقِّ و إِنْ عزَّ و استقْالَلِ 

الْخَيرِ و إِنْ كَثُرَ منْ قَولي و فعلي  و استكْثَارِ الشَّرِّ و إِنْ قَلَّ منْ 

 ةِ واعملُزُومِ الْج ةِ وامِ الطَّاعوي بِدل كلْ ذَلأَكْم ي ولعف ي ولقَو

 دمحلَى ملِّ عص مخْتَرَعِ  اَللَّهلِ الرَّأْيِ الْممتَعسم عِ ولِ الْبِدفْضِ أَهر

و آله و اجعلْ أَوسع رِزقك علَي إِذَا كَبِرْت و أَقْوى قُوتك في إِذَا 

 كبِيلنْ سى عمالَ الْع و كتادبنْ علِ عنِّي بِالْكَسيتَلالَ تَب و  تبنَص

و الَ بِالتَّعرُّضِ لخالَف محبتك و الَ مجامعةِ منْ تَفَرَّقَ عنْك و الَ 

 ةِ والضَّرُور نْدع ولُ بِكي أَصلْنعاج ماَللَّه كإِلَي عتَمنِ اجقَةِ مفَارم

 أَساَلُك عنْد الْحاجةِ و أَتَضَرَّع إِلَيك عنْد الْمسكَنَةِ 



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 8 

Mos më sprovo që t’i përulem dikujt tjetër përveç Teje 
kur jam i frikësuar dhe me këtë të meritoj prerjen e 
lidhjeve me Ty, ndalimin e afrimit me Ty dhe largimin 
Tënd, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve! O Zoti im, 
shpresën e kotë, hamendjet dhe smirën që hedh djalli në 
shpirtim tim, bëji për mua përmendje për madhërinë 
Tënde, meditim në fuqinë Tënde, sistemim të punëve 
kundër armikut Tënd; fjalët e liga që nxjerr gjuha ime, të 
atilla që sjellin braktisjen e vëllait, ose ato janë sharje, 
atakim në nder, dëshmi e rreme, përgojim i besimtarit 
në mungesë të tij, ose sharje e tij para syve dhe të tjera të 
ngjashme me këto, të gjitha këto bëji fjalë falënderimi e 
lavdërimi për Ty, thurje lavdie nga thellësia e zemrës 
vetëm për Ty, bëji rrugë për të të thurur Ty lavde e 
falënderime për mirësitë e Tua, mirënjohje të thellë 
ndaj bamirësisë Tënde dhe për ngopjen me të mirat e 
Tua. O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për 
Muhammedin e për familjen e tij! (Bëj që) Unë kurrë të 
mos nxihem dhe Ti e ke forcën për ta sprapsur nxirjen 
prej meje; unë kurrë të mos nxihem dhe Ti je Fuqiploti 
për ta larguar atë që ajo të mos vijë nga ana ime; unë 
kurrë të mos shkoj në rrugën e humbjes dhe Ti i 
krijove mundësitë për të më udhëzuar mua në rrugën e 
drejtë; unë kurrë të mos varfërohem dhe prej Teje 
është bollëku për mua; unë kurrë të mos e tejkaloj 
masën dhe te Ti është furnizimi im.  
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و الَ تَفْتنِّي بِاالستعانَةِ بِغَيرِك إِذَا اضْطُرِرت  و الَ بِالْخُضُوعِ لسؤَالِ 

 تبهإِذَا ر ونَكنْ دالَ بِالتَّضَرُّعِ إِلَى م و  إِذَا افْتَقَرْت رِكغَي

 محا أَري رَاضَكإِع و كنْعم و ذْالَنَكخ كقَّ بِذَلتَحفَأَس

 نِّي ونَ التَّمي موعي رطَانُ في الشَّيلْقا يلْ معاج مينَ  اَللَّهمالرَّاح

التَّظَنِّي و الْحسد ذكْراً لعظَمتك و تَفَكُّراً في قُدرتك و تَدبِيراً 

 رٍ أَوجه شٍ أَونْ لَفْظَةِ فُحي مانسلَى لرَى عا أَجم و  كودلَى عع

 بس بٍ أَونٍ غَائؤْمابِ ميلٍ أَوِ اغْتاطةِ بادشَه رْضٍ أَوشَتْمِ ع

 ي الثَّنَاءإِغْرَاقاً ف و لَك دمنُطْقاً بِالْح  كذَل ها أَشْبم رٍ واضح

علَيك و ذَهاباً في تَمجِيدك و شُكْراً لنعمتك و اعترَافاً 

بِإِحسانك و إِحصاء لمنَنك  اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و الَ 

أُظْلَمنَّ و أَنْت مطيقٌ للدفْعِ عنِّي و الَ أَظْلمنَّ و أَنْت الْقَادر علَى 

الْقَبضِ منِّي  و الَ أَضلَّنَّ و قَد أَمكَنَتْك هدايتي و الَ أَفْتَقرَنَّ و منْ 

 عنْدك وسعي و الَ أَطْغَينَّ و منْ عنْدك وجدي
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O Zoti im, për te falja e mëkateve prej Teje jam 
paraqitur dhe faljen Tënde kam vënë qëllim; dëshiroj 
përdëllimin Tënd, besoj vetëm në mirësinë Tënde; tek 
unë nuk ka asgjë që të bëjë detyrë faljen e mëkateve të 
mia; as në punën time nuk ka ndonjë veprim që të 
meritoj faljen Tënde; pas kësaj, tek unë nuk ka asgjë 
përveç mirësisë Tënde që unë të gjykoj kundër vetes; 
dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij 
dhe më prefero edhe mua!  

O Zoti im, me udhëzimin për në rrugën e drejtë bëj 
që të flas dhe më inspiro devotshmërinë! Bëje mbarë 
për mua të bëj vetëm punën më të pastër dhe më vër të 
bëj atë punë me të cilën arrihet kënaqësia Jote më e 
madhe!  

O Zoti im, të lutem vetëm Ty: më fut në rrugën më 
shembullore dhe bëj që unë të vdes e të ringjallem në 
fenë Tënde!  

O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij dhe mua më jep mirësi në ekonomi! Më bëj 
prej atyre që shkojnë në rrugën e drejtë! Më bëj prej 
argumenteve të udhëzuar dhe prej njerëzve të mirë! Më 
jep suksesin e rikthimit dhe shpëtimin ndaj pritave! O 
Zoti im, merr prej meje për veten Tënde vetëm atë që e 
bën shpirtin tim të sinqertë dhe lër në shpirtin tim atë 
që e përmirëson atë; në të vërtetë shpirti im është i 
shkatërruar, ose Ti do ta ruash atë.  
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 زِكاوإِلَى تَج و تدقَص فْوِكإِلَى ع و تفَدو كرَتغْفإِلَى م ماَللَّه

 و رَتَكغْفي مل وجِبا يي منْدع سلَي و قْتثو كبِفَضْل و  اشْتَقْت

الَ في عملي ما أَستَحقُّ بِه عفْوك  و ما لي بعد أَنْ حكَمت علَى 

 و ماَللَّه لَيتَفَضَّلْ ع و هآل و دمحلَى ملِّ عفَص ي إِالَّ فَضْلُكنَفْس

 كَى وأَز يي هلَّتي لفِّقْنو ى وي التَّقْونأَلْهِم ى ودي بِالْهقْنأَنْط

 ثْلَى والطَّرِيقَةَ الْم بِي لُكاس مضَى  اَللَّهأَر وا هي بِملْنمتَعاس

 و هآل و دمحلَى ملِّ عص ما اَللَّهيأَح و وتأَم كلَّتلَى مي علْنعاج

 و لَّةِ الرَّشَادنْ أَدم و اددلِ السنْ أَهي ملْنعاج و ادصقْتي بِاالنتِّعم

منْ صالحِ الْعباد و ارزقْني فَوز الْمعاد و سالَمةَ الْمرْصاد اَللَّهم خُذْ 

لنَفْسك منْ نَفْسي ما يخَلِّصها و أَبقِ لنَفْسي منْ نَفْسي ما يصلحها 

 فَإِنَّ نَفْسي هالكَةٌ أَو تَعصمها
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O Zoti im, Ti je pasuria ime e udhëtimit nëse unë 
dëshpërohem; Ti je sofra ime që më ngop kur nuk 
kam; me Ty unë kërkoj ndihmë kur jam në vështirësi; 
prapa Teje gjendet ajo që më del nga dora; në atë që 
është prishur ka përmirësim; në atë që nuk dëshirohet 
ka ndryshim, prandaj Ti bëj mirësi për mua me shëndet 
të plotë para se të sëmurem, me bujari para kërkesës, 
me udhëzim para shkarjes në rrugën e humbjes dhe bëj 
që të mos kem nevojë për ndihmën e njerëzve! Më 
dhuro sigurinë e ditës së ringjalljes dhe më jep udhëzi-
min më të mirë!  

O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
e familjen e tij dhe me butësinë Tënde mos më 
mënjano! Më ushqe nga mirësitë e Tua të mëdha! Me 
bujarinë Tënde më përmirëso e me mjeshtrinë Tënde 
më mjeko! Më fut nën hijen e tendës Tënde e më 
zbukuro me kënaqësinë Tënde! Kur kam mëdyshje në 
punë, bëje mbarë që unë të ndjek rrugën më të drejtë! 
Kur të dyshoj në punët, më udhëzo në punën më të 
pastër dhe kur prirjet të kenë kundërthënie, më udhëzo 
në atë që është më e kënaqshme!  

O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin 
e familjen e tij dhe më kurorëzo me mjaftueshmëri! Më 
karakterizo me miqësinë më të mirë, më dhuro udhë-
zimin e drejtë e mos më sprovo me bollëk! Më jep mua 
më të mirën që të kam kërkuar!  
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 بِك و ترِمي إِنْ حعنْتَجم أَنْت و زِنْتي إِنْ حتدع أَنْت ماَللَّه

 و الَحص دا فَسمل و خَلَف ا فَاتمم كنْدع و ي إِنْ كَرِثْتغَاثَتتاس

فيما أَنْكَرْت تَغْيِيرٌ فَامنُنْ علَي قَبلَ الْبالَء بِالْعافيةِ و قَبلَ الْطَّلَبِ 

 به و ادبرَّةِ الْععئُونَةَ مي مناكْف و لَ الضَّالَلِ بِالرَّشَادقَب ةِ وبِالْجِد

لي أَمنَ يومِ الْمعاد و امنحني حسنَ الْإِرشَاد اَللَّهم صلِّ علَى 

محمد و آله و ادرأْ عنِّي بِلُطْفك و اغْذُني بِنعمتك و أَصلحني 

 و ي رِضَاكلِّلْنج و اكي ذَري فلَّنأَظ و  كنْعي بِصاوِند و كبِكَرَم

وفِّقْني إِذَا اشْتَكَلَت علَي الْأُمور لأَهداها و إِذَا تَشَابهت الْأَعمالُ 

 و دمحلَى ملِّ عص ما. اَللَّهضَاهأَرلَلُ لالْم إِذَا تَنَاقَضَت ا وكَاهأَزل

آله و تَوجني بِالْكفَايةِ و سمني حسنَ الْوِالَيةِ و هب لي صدقَ 

 الْهِدايةِ و الَ تَفْتنِّي بِالسعةِ و امنحني حسنَ الدعةِ 
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Mos e bëj jetesën time të shtrënguar e lutjen time 
mos e spraps, sepse unë për Ty nuk bëj një të kundërt 
dhe nuk i lutem edhe dikujt tjetri kur të lutem Ty. O 
Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij dhe mua më ndalo prej shpërdorimit! 
Ruaje ushqimin tim prej shkatërrimit e pasurinë time 
bëje të bollshme e të begatë! Më drejto në rrugën e 
drejtë të bamirësisë në atë që jap prej saj!  

O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
familjen e tij! Bëj që të më mjaftojë ajo që fitoj! Më 
furnizo pa masë, që të mos lë nderimin për Ty duke lypur 
dhe as të mbaj barrën e rëndë të rendjes pas fitimit!  

O Zoti im, me fuqinë Tënde mos e largo prej meje 
gjënë që të lyp dhe me madhështinë Tënde më shpëto 
mua nga gjërat që më tmerrojnë! O Zoti im, dhuro paqe 
e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij dhe ruaje 
fytyrën time me lehtësi! Autoritetin tim mos e shndërro 
në jetesë të shtrënguar! Mos bëj që unë t’u kërkoj atyre që 
Ti i furnizon me ushqim dhe t’u kërkoj të mira njerëzve 
të Tu më të këqinj e të vihem në sprovë duke falënderuar 
atë që jep e të shaj atë që nuk më jep; vetëm Ti je 
Zotëruesi i dhënies e i ndalimit dhe nuk është askush 
tjetër veç Teje. O Zoti im, dhuro paqe e shpëtim për 
Muhammedin e familjen e tij dhe mua më jep shëndet në 
adhurim, kohë të lirë në përkorshmëri, dituri në ngarki-
min e të tjerëve me punë dhe ruajtje në fjalët e shkurtra!  



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

و الَ تَجعلْ عيشي كَداً كَداً و الَ تَرُد دعائي علَي رداً فَإِنِّي الَ 

 هآل و دمحلَى ملِّ عص ماً اَللَّهدن كعو معالَ أَد اً ودض لُ لَكعأَج

و امنَعني منَ السرَف  و حصنْ رِزقي منَ التَّلَف و وفِّرْ ملَكَتي 

 ماَللَّه . نْهقُ ما أُنْفيملْبِرِّ فةِ لايبِيلَ الْهِدبِي س بأَص و يهرَكَةِ فبِالْب

صلِّ علَى محمد و آله و اكْفني مئُونَةَ االكْتسابِ  و ارزقْني منْ 

غَيرِ احتسابٍ فَالَ أَشْتَغلَ عنْ عبادتك بِالطَّلَبِ و الَ أَحتَملَ إِصرَ 

تَبِعات الْمكْسبِ  اَللَّهم فَأَطْلبني بِقُدرتك ما أَطْلُب و أَجِرْني 

بِعزَّتك مما أَرهب  اَللَّهم صلِّ علَى محمد و آله و صنْ وجهِي 

 و كقلَ رِزتَرْزِقَ أَهقْتَارِ فَأَسي بِاالاهلْ جتَذالَ تَب ارِ وسبِالْي

أَستَعطي شرَار خَلْقك فَأَفْتَتنَ بِحمد منْ أَعطَاني  و أُبتَلَى بِذَم منْ 

منَعني و أَنْت منْ دونهِم ولي الْإِعطَاء و الْمنْعِ اَللَّهم صلِّ علَى 

محمد و آله و ارزقْني صحةً في عبادةٍ و فَرَاغاً في زهادةٍ و علْماً 

 في استعمالٍ و ورعاً في إِجمالٍ
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O Zoti im, jetën time mbylle me faljen Tënde dhe 
shpresën time bëje realitet duke shpresuar në mëshirën 
Tënde! Lehtësoji rrugët e mia të arritjes për te Ti dhe 
punën time bëje të mirë në gjitha gjendjet e mia! O Zoti 
im, dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen 
e tij dhe më tërhiq vëmendjen që të të përmend Ty kur 
jam i shkujdesur! Më ngarko me punë në bindje ndaj 
Teje në ditët kur jam papunë! Bëj që të shkoj me lehtësi 
në rrugën për te dashuria Jote dhe me këto plotësoji për 
mua mirësitë e kësaj bote e të botës tjetër! O Zoti im, 
dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e familjen e tij 
me më të mirin nderim që ke nderuar ndonjërin prej 
njerëzve të Tu para tij e as që do të nderosh dikë tjetër 
pas tij! Na jep të mira në këtë botë e në botën tjetër dhe 
me mëshirën Tënde na ruaj prej dënimit në Zjarr! 
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  اَللَّهم اخْتم بِعفْوِك أَجلي و حقِّقْ في رجاء رحمتك أَملي و سهلْ 

 مي  اَللَّهلمي عالويعِ أَحمي جنْ فسح ي ولبس لُوغِ رِضَاكإِلَى ب

 الْغَفْلَةِ و قَاتي أَوف كْرِكذي لنهنَب و هآل و دمحلَى ملِّ عص

استَعملْني بِطَاعتك في أَيامِ الْمهلَةِ و انْهج لي إِلَى محبتك سبِيالً 

 و دمحلَى ملِّ عص و مرَةِ اَللَّهالْآخ ا ونْيرَ الدا خَيي بِهلْ للَةً أَكْمهس

آله كَأَفْضَلِ ما صلَّيت علَى أَحد منْ خَلْقك قَبلَه و أَنْت مصلٍّ 

علَى أَحد بعده  و آتنَا في الدنْيا حسنَةً و في الْآخرَةِ حسنَةً و قني 

بِرَحمتك عذَاب النَّارِ. 
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LUTJA E SHPËTUESIT 
 
 Kjo është njëra nga lutjet me autoritet shumë të lartë të 
transmetuara prej Profetit (a.s.). Me këtë lutje erdhi Xhebraijli 
(a.s.) te Profeti – Paqja e nderimi i All-llahut qoftë mbi të! – në 
kohën kur ai ishte duke falur namaz pranë “Mekami 
Ibràhimit”. Në lidhje me këtë lutje El’Kef’amij’ju në dy librat e 
tij: “El-Beledul-Emijn” dhe “El-Misbàhu”, ka rreshtuar disa 
mirësi të lutjes, ndër të cilat: kush lutet me këtë lutje gjatë “ditëve 
të bardha” të muajit Ramazan, atij i falen mëkatet edhe sikur të 
jenë aq të shumta, sa janë pikat e shiut, gjethet e pemëve dhe rëra 
e tokës. Gjithashtu, lutja ka efekt për shërimin e të sëmurit, për 
shlyerjen e borxhit, për shpëtim nga varfëria, për heqjen e 
shtrëngimit ekonomik dhe për largimin e gjendjes së rënduar. Ja 
edhe lutja: 
 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirë-
plotit! I Plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o All-llah. I Lartë je o i Gjithmëshir-
shëm, na shpëto prej zjarrit o Shpëtues! I plotpushtet-
shëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o 
Sundues. I Lartë je o Mbisundues: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Pastër.  
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 مجيرال ءدعا

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

وهو دعاء رفيع الشأن مروي عن النبي (ص)، نزل به جبرائيل علي النبي (ص) 
و هو يصلّي في مقام ابراهيم (ع). ذكر الكفعمي هذا الدعاء في كتابيه البلد 

االمين و المصباح، و اشار في الهامش الي ما له من الفضل، و من جملتها أنّ من 
دعا به في االيام البيض من شهر رمضان غُفرت ذنوبه و لو كانت عدد قطر المطر 

و ورق الشجر و رمل البحر، و يجدي في شفاء المريض و قضاء الدين و الغني 
عن الفقر، و يفرّج الغم و يكشف الكرب، و هو هذا الدعاء: 

مجيرُ  سبحانَك يا اَللّه تَعالَيت يا رحمنُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا

حانَكبجيرُ  سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م يا كَريم تتَعالَي حيميا ر

حانَكبس كلجيرُ   يا منَ النّارِ يا ماَجِرْنا م كيا مال تتَعالَي
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I Lartë je o Paqedhënës: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Sigurues. I Lartë je, o Mbizotërues: 
na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues. I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Fuqiplotë. I 
Lartë je, o i Gjithëfuqishëm: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Fuqiplotë. I lartë je, o i Gjithëfuqi-
shëm: na shpëto prej zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtet-
shëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o 
Madhërishëm. I Lartë je, o i Gjithëfuqishëm: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Krijues. I Lartë je o 
Fillues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Formëdhënës! I Lartë je, o i Fuqishëm: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Udhëzues. I Lartë je, o 
i Përhershëm: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Dhurues. I Lartë je, o Pendimpranues: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Zgjidhje-
dhënës. I Lartë je, o Qetësues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Zoti im.  
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 قُدوس تَعالَيت يا سالم اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  سبحانَك يا

يا مهيمنُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  مؤْمنُ تَعالَيت سبحانَك يا

جبار اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  تَعالَيت يا سبحانَك يا عزيزُ

اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  تَعالَيت يا متَجبرُ سبحانَك يا متَكَبرُ

منَ النّارِ يا مجيرُ  اَجِرْنا سبحانَك يا خالقُ تَعالَيت يا بارِئُ

رقَديا م تتَعالَي روصيا م حانَكبنَ سجيرُ  اَجِرْنا مالنّارِ يا م

مجيرُ  النّارِ يا سبحانَك يا هادى تَعالَيت يا باقى اَجِرْنا منَ

 يا مجيرُ سبحانَك يا وهاب تَعالَيت يا تَواب اَجِرْنا منَ النّارِ

مجيرُ  سبحانَك يا فَتّاح تَعالَيت يا مرْتاح اَجِرْنا منَ النّارِ يا
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I Lartë je, o Miku im: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i Afërm. I Lartë je, o Vëzhgues: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Nismëtar. I 
Lartë je, o Rikthyes: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Shumëlavdëruar. I Lartë je, o i Lavdishëm: 
na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o më i 
Hershmi. I Lartë je, o Madhështor: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Gjithëfalës. I lartë je, o 
Falenderues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Lajmërues. I Lartë je o Dëshmues: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Butë! I 
lartë je, o Mirësidhënës: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Ringjallës. I Lartë je, o Trashëgues i 
çdo gjëje: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Jetëmarrës. I Lartë je o Shpëtues: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Kujdesshëm.  
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 مجيرُ سبحانَك يا سيدى تَعالَيت يا موالى اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا قَريب تَعالَيت يا رقيب اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا مبدئُ تَعالَيت يا معيد اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا حميد تَعالَيت يا مجيد اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا غَفُور تَعالَيت يا شَكُور اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا شاهد تَعالَيت يا شَهيد اَجِرْنا منَ النّارِ يا

مجيرُ  سبحانَك يا حنّانُ تَعالَيت يا منّانُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا

حانَكبجيرُ  سنَ النّارِ يا ميا وارِثُ اَجِرْنا م تثُ تَعالَييا باع

حانَكبجيرُ  يا سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م ميتيا م تيى تَعالَيحم
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I Lartë je, o Shoqërues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Qetësues. I Lartë je, o Shoqërues 
në vetmi: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Madh. I Lartë je, o  Shumues: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Njoftues. I Lartë je o 
Vështrues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o i Fshehur. I Lartë je, o Jetëgjatësidhënës: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Adhuruar. I Lartë je, 
o i Qënë: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Falës. I Lartë je, o Mposhtës: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Përmendur. I Lartë je, 
o Falënderues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Bujar. I Lartë je, o Strehues: na shpëto prej 
Zjarrit o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Bukur. I Lartë je, o 
Madhështor: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Shpejtues në të mira.  
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تَعالَيت يا رفيقُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  شَفيقُ سبحانَك يا

يا اَنيس حانَكبس تجيرُ  تَعالَينَ النّارِ يا ماَجِرْنا م سنيا مو

جميلُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  تَعالَيت يا سبحانَك يا جليلُ

اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  بصيرُ سبحانَك يا خَبيرُ تَعالَيت يا

النّارِ يا مجيرُ  ملى اَجِرْنا منَ سبحانَك يا حفى تَعالَيت يا

ودجويا م تتَعالَي ودبعيا م حانَكبنَ النّارِ سجيرُ  اَجِرْنا ميا م

 النّارِ يا مجيرُ سبحانَك يا غَفّار تَعالَيت يا قَهار اَجِرْنا منَ

 مجيرُ سبحانَك يا مذْكُور تَعالَيت يا مشْكُور اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 سبحانَك يا جواد تَعالَيت يا معاذُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ

حانَكبجيرُ  سنَ النّارِ يا ماللُ اَجِرْنا ميا ج تمالُ تَعالَييا ج
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I Lartë je, o Furnizues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i Vërtetë. I Lartë je, o Nxjerrës: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Dëgjues. I 
Lartë je, o i Shpejtë: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Lartë. I Lartë je, o Shpikës: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Veprues. I Lartë je, o i 
Gjithëlartësuar: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Kryerës i nevojave. I Lartë je, o Kënaqësi-
dhënës: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Mposhtës. I Lartë je, o i Pastër: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Ditur. I Lartë je, o 
Gjykues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Përhershëm. I Lartë je, o i Qëndrueshëm: 
na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Ruajtës nga 
mëkatet. I Lartë je, o Pjesëtues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i Pasur.  
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حانَكبجيرُ  يا سابِقُ سنَ النّارِ يا ميا رازِقُ اَجِرْنا م تتَعالَي

تَعالَيت يا فالقُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  صادقُ سبحانَك يا

ميعيا س حانَكبس تجيرُ  تَعالَينَ النّارِ يا ماَجِرْنا م ريعيا س

تتَعالَي فيعيا ر حانَكبس جيرُ  يا بديعنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م

منَ النّارِ يا مجيرُ  متَعالُ اَجِرْنا سبحانَك يا فَعالُ تَعالَيت يا

النّارِ يا مجيرُ  منَ سبحانَك يا قاضى تَعالَيت يا راضى اَجِرْنا

مجيرُ  االِر يا سبحانَك يا قاهرُ تَعالَيت يا طاهرُ اَجِرْنا منَ

 مجيرُ سبحانَك يا عالم تَعالَيت يا حاكم اَجِرْنا منَ النّارِ يا

سبحانَك يا دآئم تَعالَيت يا قآئم اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ 

 حكبجيرُ   سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م ميا قاس تتَعالَي ميا عاص
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I Lartë je, o Pasuridhënës: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Besëmbajtës. I Lartë je, o i 
Fuqishëm: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Qëllim mbështetjeje. I Lartë je, o Shërues: 
na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Përparues. I 
Lartë je, o Paslënës: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Pari. I Lartë je o i Fundit: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Dukshëm. I Lartë je, 
o i Padukshëm: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Shpresë. I Lartë je, o Vendshpresimi: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Dhënës të 
mirash. I lartë je, o Zotërues i pasurive më të madha: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Gjallë. I 
Lartë je, o i Përjetshëm: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Një. I Lartë je, o i Vetëm: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Fitues.  



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

حانَكبس ىجيرُ  يا غَننَ النّارِ يا مغْنى اَجِرْنا ميا م تتَعالَي

يا قَوِى اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  وفى تَعالَيت سبحانَك يا

تيا كافى تَعالَي حانَكبجيرُ  فييا شا سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م

منَ النّارِ يا مجيرُ  مؤَخِّرُ اَجِرْنا سبحانَك يا مقَدم تَعالَيت يا

مجيرُ   منَ النّارِ يا سبحانَك يا اَولُ تَعالَيت يا آخرُ اَجِرْنا

 مجيرُ سبحانَك يا ظاهرُ تَعالَيت يا باطنُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا رجآء تَعالَيت يا مرْتَجى اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 النّارِ يا مجيرُ الطَّولِ اَجِرْنا منَ سبحانَك يا ذَاالْمنِّ تَعالَيت يا ذَا

مجيرُ   سبحانَك يا حى تَعالَيت يا قَيوم اَجِرْنا منَ النّارِ يا

حانَكبجيرُ   يا سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م ديا اَح تتَعالَي دواح
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I Lartë je, o i Qëndrueshmi i vazhdueshëm: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Gjithëfuqishëm. I 
lartë je, o i Madh: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Afërm. I Lartë je, o i Gjithëlartësuar: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Lartë. I 
Lartë je, o më i Larti; na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! 
I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm T, o i Dashur. I lartë je, o Sundues: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Shpërndarës. I Lartë je, 
o Fillues i çdo krijese: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! 
I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Përulës. I Lartë je, o Ngritës: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Drejtësidhënës. I Lartë 
je, o Mbledhës: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Madhështues. I Lartë je, o Nënshtrues: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Ruajtës. I 
Lartë je, o Ruajtësi i përgjithshëm: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Mundësues.  
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تَعالَيت يا صمد اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  سيد سبحانَك يا

 يا كَبيرُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  تَعالَيت سبحانَك يا قَديرُ

تيا والى تَعالَي حانَكبتَعالى سجيرُ  يا منَ النّارِ يا ماَجِرْنا م

النّارِ يا مجيرُ  اَعلى اَجِرْنا منَ سبحانَك يا على تَعالَيت يا

مجيرُ  منَ النّارِ يا سبحانَك يا ولى تَعالَيت يا مولى اَجِرْنا

 مجيرُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا سبحانَك يا ذارِئُ تَعالَيت يا بارِئُ 

 مجيرُ سبحانَك يا خافض تَعالَيت يا رافع اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا مقْسطُ تَعالَيت يا جامع اَجِرْنا منَ النّارِ يا

مجيرُ   سبحانَك يا معزُّ تَعالَيت يا مذلُّ اَجِرْنا منَ النّارِ يا

حانَكبجيرُ   سنَ النّارِ يا مفيظُ اَجِرْنا ميا ح تظُ تَعالَييا حاف

حانَكبس رجيرُ  يا قادنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م رقْتَديا م تتَعالَي
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I Lartë je, o Gjithëmundësues: na shpëto prej Zjarrit, 
o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e 
të metat je vetëm Ti, o i Gjithëditur. I Lartë je, o i Butë: 
na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Dhënës i 
çdo të mire. I Lartë je, o Ndalues i çdo gjëje: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Krijues i së keqes. I 
Lartë je, o Krijues i së dobishmes: na shpëto prej Zjarrit, 
o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e 
të metat je vetëm Ti, o Lutjepranues. I Lartë je, o 
Llogarikërkues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o i Drejtë. I Lartë je, o Ndarës: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Butë. I Lartë je, o i 
Lartë: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtet-
shëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o 
Zot. I Lartë je, o i Vërtetë: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i Nderuar. I Lartë je, o i Vetëm: na 
shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i 
pastër nga nevojat e të metat je vetëm Ti, o Përdëllues. I 
Lartë je, o Ndëshkues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Gjithëpërfshirës.  
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يا حليم اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  عليم تَعالَيت سبحانَك يا

تتَعالَي كَميا ح حانَكبس كيمجيرُ  يا حنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م

عيا مان تطى تَعالَيعيا م حانَكبجيرُ  اَجِرْنا سنَ النّارِ يا مم

يا مجيرُ   منَ النّارِ سبحانَك يا ضآر تَعالَيت يا نافع اَجِرْنا

مجيرُ  يا سبحانَك يا مجيب تَعالَيت يا حسيب اَجِرْنا منَ النّارِ

 مجيرُ سبحانَك يا عادلُ تَعالَيت يا فاصلُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا

 مجيرُ سبحانَك يا لَطيف تَعالَيت يا شَريف اَجِرْنا منَ النّارِ يا

  سبحانَك يا رب تَعالَيت يا حقُّ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ

ماجِد تَعالَيت يا واحد اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  سبحانَك يا

تَعالَيت يا منْتَقم اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ   عفُو سبحانَك يا
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I Lartë je, o Zgjerues: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i Dhëmbshur. I Lartë je, o 
Dashamirës: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Një. i Lartë je, o Tek: na shpëto prej Zjarrit, 
o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e 
të metat je vetëm Ti, o Ushqyes. I Lartë je, o Gjithë-
rrethues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Garantues. I Lartë je, o i Drejtë: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o i Qartë. I Lartë je, o i 
Pathyeshëm: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Mirëbërës. I Lartë je, o i Dashur: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Udhërrëfyes. I Lartë je, 
o Udhëdrejtues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Dritë. I Lartë je, o Ndriçues: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Fitues. I Lartë je, o 
Ndihmues: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Durues.  
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يا موسع اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  واسع تَعالَيت سبحانَك يا

ؤُفيا ر حانَكبيا س تجيرُ  تَعالَينَ النّارِ يا ماَجِرْنا م فطوع

تتَعالَي يا فَرْد حانَكبجيرُ   يا وِتْرُ سنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م

منَ النّارِ يا مجيرُ  اَجِرْنا  يا محيطُيتسبحانَك يا مقيت تَعالََ

يا مجيرُ  منَ النّارِ سبحانَك يا وكيلُ تَعالَيت يا عدلُ اَجِرْنا

 يا مجيرُ سبحانَك يا مبينُ تَعالَيت يا متينُ اَجِرْنا منَ النّارِ

سبحانَك يا برُّ تَعالَيت يا ودود اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ 

رشيد تَعالَيت يا مرْشد اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  سبحانَك يا 

حانَكبس جيرُ   يا نُورنَ النّارِ يا ماَجِرْنا م رنَويا م تتَعالَي

 يا ناصرُ اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ نَصيرُ تَعالَيت سبحانَك يا
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I Lartë je, o Durimbërës: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o Gjithënjohës i krijesave. I Lartë je, 
o Ndërtues i të gjitha krijesave: na shpëto prej Zjarrit, o 
Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të 
metat je vetëm Ti, o i pastër nga mangësitë. I Lartë je, o 
Gjykatës: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I plot-
pushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je vetëm 
Ti, o Lutjepranues. I Lartë je, o Ndihmues: na shpëto 
prej Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, o Krijues. I Lartë je, o i 
Kudondodhur: na shpëto prej Zjarrit, o Shpëtues! I 
plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat je 
vetëm Ti, o Zotërues i madhështisë e i bukurisë. I lartë 
je, o Zotërues i detyrimit e i nderimit: na shpëto prej 
Zjarrit, o Shpëtues! I plotpushtetshëm e i pastër nga 
nevojat e të metat je vetëm Ti, nuk ka zot tjetër përveç 
Teje. I plotpushtetshëm e i pastër nga nevojat e të metat 
je vetëm Ti; me të vërtetë unë isha prej të padrejtëve. 
Ne iu përgjigjëm atij dhe Ne e shpëtuam atë prej vështi-
rësisë. Ja, kështu i shpëtojmë Ne besimtarët. Dhuro 
paqe e shpëtim për zotërinë tone, Muhammedin e për të 
gjithë familjen e tij! Falënderimi e lavdërimi i takojnë 
vetëm All-llahut, Zotit të botëve; ne na mjafton All-
llahu, Ai është Garantuesi më i mirë; nuk ka mbrojtje e 
fuqi përveçse me All-llahun, të Lartin, të Madhin. 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

وربيا ص حانَكبيا س تجيرُ  تَعالَينَ النّارِ يا مصابِرُ اَجِرْنا م

تصى تَعالَيحيا م حانَكبجيرُ  يا سنَ النّارِ يا مئُ اَجِرْنا منْشم

اَجِرْنا منَ النّارِ يا مجيرُ  تَعالَيت يا ديانُ سبحانَك يا سبحانُ

منَ النّارِ يا مجيرُ  اَجِرْنا سبحانَك يا مغيثُ تَعالَيت يا غياثُ

النّارِ يا مجيرُ  منَ سبحانَك يا فاطرُ تَعالَيت يا حاضرُ اَجِرْنا

والْجاللِ  الْجبرُوت ذَا الْجمالِ تَباركْت يا الْعزِّ و سبحانَك يا ذَا

 الظّالمينَ سبحانَك ال اله االَّ اَنْت سبحانَك انّى كُنْت منَ

و نا لَهبتَجفَاس و نَ الْغَمم ناهينَج نينَ وؤمنُنْجىِ الْم كلَّى  كَذلص

اللّه و دمحنا مديلى سع عينَ وماَج هآل بر لّهل دمالْح الْعالَمينَ و 

الْعلى  ال قُوةَ االَّ بِاللّه ال حولَ و نعم الْوكيلُ و اللّه و حسبنَا

 .العظيمِ
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LUTJA «PARZMORJA E MADHE» 
(Duàul-xheushenil-kebijr) 

 
 دعاء الجوشَنِ الكَبِير

 
 

 Kjo duà (lutje) është emërtuar “Parzmorja e Madhe”, 
لْجوشَنُ الْكَبيرْ» لْجوشَن nga fjala arabe «اَ ْاَ  - “el-xheushen” – 

parzmore – (fjalori i arabishtes “El-Mu'xhemul-Muhijt”, 
pjesa e parë, faqe 153, kolona e parë, lënda: “Xhàshe”, 
 dhe është përcjellur prej imam Zejnel Abidijnit i «جاش»

mbiquajturi imami “Sexh'xhàd”, i cili e ka dëgjuar prej 
babait të tij, imam Husejnit (Allahu qoftë i kënaqur prej 
tij), prej gjyshit të tij imam Aliut (Allahu i ndriçoftë 
fytyrën) dhe ky i fundit prej Profetit [a.s.].  
 Imam Zejnel Abidijni tregon: “Kur Profeti [a.s.] ishte 
në njërën nga luftrat që u detyrua të bënte, i zbriti 
Xhibrijli [a.s.] dhe e gjeti të ndjente dhembje prej 
parzmores së rëndë që mbante. Xhibrijli [a.s.] i tha: O 
Muhammed, Zoti yt të çon selam (të përshëndet) dhe të 
thotë hiqe këtë parzmore dhe këndo këtë duà, e cila 
është siguri dhe mbrojtje për ty e për ummetin tënd. 
Xhibrijli [a.s.] vazhdoi t’i shpjegojë gjerë e gjatë mirësitë 
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e kësaj lutjeje; ndër të tjera i shpjegoi se kjo duà është 
me vlerë të këndohet edhe në fillim të muajit të bekuar 
të Ramazanit, në mes të këtij muaji dhe Natën e Kadrit 
dhe shtoi duke i thënë se Allahu pranë personit që lutet 
me këtë duà dërgon edhe shtatëdhjetë mijë melaike 
(engjëj) që bëjnë tesbijhat (madhërojnë) dhe së bashku 
me lutësin kërkojnë mëshirën dhe mirësitë e Allahut. 
Zejnel Abidijni tregon se babai i tij i ka kërkuar atij që 
këtë duà ta mësojë përmendësh, ashtu siç e kishte 
porositur edhe atë vetë i ati, prijësi i besimtarëve, Ali ibn 
Ebi Tàlibi (Allahu i ndriçoftë fytyrën). 
 Në këtë lutje-meditim Allahu i Madhëruar thirret 
vetëm me emrat e Tij të bukur, ashtu siç ka urdhëruar 
vetë i Larti në fjalën e Tij të nderuar: «Allahu ka emrat 
më të bukur, prandaj thirreni Atë (lutjuni Atij) me ato 
(emrat e bukur) …» (Sure “El-A'ràf”, ajeti 180). Në këtë 
duà, çdo emër nga njëqind emrat e bukur të Allahut, 
është i shoqëruar edhe me dhjetë cilësi të larta të emrit të 
bukur përkatës me të cilat Allahu e ka përshkruar Veten e 
Tij të Lartësuar. Çdo emër i bukur fillohet me “Bismil-
làhirr-Rrahmànirr-Rrahijm” “Me emrin e Allahut, të 
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit” dhe mbyllet me 
lutjen: “Subhàneke jà là ilàhe il-là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal-lisnà minen’nàri jà Rabb” 
(Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot!). 
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 (1) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o Allah, o Mëshirëmadh, o i Gjithëmëshirshëm, o 
Bujar, o i Qëndrueshëm, o Madhështor, o i Hershëm, o i 
Gjithëditur, o i Butë, o i Mençur, - Ty nuk të mungon asgjë 
e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me 
in’nij es’eluke bismike jà All’llàh, jà Rahman, jà Rahijm, jà Kerijm, jà 
Mukijm, jà Adhijm, jà Kadijm, jà Alijm, jà Halijm, jà Hakijm - 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà minen’nàri jà Rab’b.]  
 

 (1)  ممنُ ياإِاَللَّهحيا ر يا اَللّه كمبِاس ئَلُكيا  نِّى اَس حيمر

مقيم يا عظيم يا قَديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانَك  كَريم يا

 االَّ اَنْت الْغَوثَ الْغَوثَ خَلِّصنا منَ النَّارِ يا رب اله يا ال
  

(2) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotëri mbi zotërijtë, o Përgjigjësi i 
lutjeve, o Lartësues i gradëve, o Ruajtës i të mirave, o Falës i 
gabimeve, o Dhënës i gjërave që të lypen, o Pranues i 
pendimeve, o Dëgjues i zërave, o i Ditur i të fshehtave, o 
Sprapsës i fatkeqësive - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Sej’jide-s’sàdàt, jà 
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muxhijbe-d’da’avàt, jà Ràfia-d’derexhàt, jà Velij’jel-hasenàt, jà Gàfirel-
khatij’àt, jà Mu'tijel-mes’elàt, jà Kàbile-t’teubàt, jà Sàmi'al-esvàt, jà 
Àlimel-khafij’jàt, jà Dàfi'al-belij’jàt - subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.]  
 

يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولى  سيد السادات ) يا2(

الْخَطيئات يا معطى الْمسئَالت يا قابِلَ التَّوبات  غَافرَ الْحسنات يا

 االصوات يا عالم الْخَفيات يا دافع الْبليات سامع يا
 
 (3) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i Miri falës mëkatesh, o më i Miri i 
gjykatësve, o më i Miri i ndihmuesve, o më i Miri i sundu-
esve, o më i Miri i furnizuesve, o më i Miri i trashëguesve, 
o më i Miri i falenderuesve, o më i Miri i kujtuesve, o më i 
Miri i zbritësve, o më i Miri i bamirësve - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà khajrel-gàfirijn, jà khajrel-fàtihijn, jà khajre-
n’nàsirijn, jà khajrel-hàkimijn, jà khajre-rr’rràzikijn, jà khajrel-
vàrithijn, jà khajrel-hàmidijn, jà khajre-dh’dhàkirijn, jà khajrel-
munzilijn, jà khajrel-muhsinijn - subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.]  
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الغافرينَ ياخَيرَ الفاتحينَ يا خَيرَ النَّاصرينَ يا خَيرَ  خَيرَ  يا)3(

يا خَيرَ الوارِثينَ يا خَيرَ الحامدينَ يا  الرَّازِقينَ الحاكمينَ يا خَيرَ

المنْزِلينَ يا خَيرَ المحسنينَ   خَيرَ خَيرَ الذَّاكرينَ يا
 

 (4) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që ke madhështinë e bukurinë, o Ti 
që ke fuqinë dhe absoluten, o Ti që ke sundimin e 
madhështinë, o i Madh i Gjithëlartësuar; o Krijues i reve 
shimbajtëse, o Ti që e ke dënimin të rëndë; o Ti më i 
Shpejti llogaritës, o Ti që e ke ndëshkimin të ashpër; tek Ti 
është shpërblimi më i mirë; tek Ti është baza e Librit - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men lehul-iz’zetu uel-xhemàl; jà Men lehul-kudretu 
uel-kemàl; jà Men lehul-mulku uel-xhelàl; jà Men huvel-kebijrul-
muteàl; jà munshie-s’sehàbi-th’thikàl; jà Men huve shedijdul-mihàl; jà 
Men huve serij’ul-hisàb; jà Men huve shedijdul-'ikàb; jà Men indehù 
husnu-th’thevàb; jà Men indehù ummul-kitàb - subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.]  

الْقُدرةُ والْكَمالُ يا منْ لَه  والْجمالُ يا منْ لَه  يا منْ لَه الْعزَّةُ)4(

ونْ هاللُ يا مالْجو لْكتَعالُِ الْمابِ  الْكَبيرُ الْمحالْس ى ءنْشيا م
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سريع الْحسابِ يا منْ هو  هو الثِّقالِ يا منْ هو شَديد الْمحالِ يا منْ

 يا منْ عنْده اُم الْكتابِ  الثَّوابِ شَديد الْعقَابِ يا منْ عنْده حسنُ
 

 (5) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem në emrin Tënd o i 
Butë; o Mirësidhënës; o Gjykues i vërtetë; o Argument; o 
Pushtet; o Kënaqësidhënës; o Mëkatfalës; o i Pastërt nga 
mangësitë; o Dhënës i ndihmës; o Zotërues i mirësive dhe 
Zbulues i sendeve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Han’nàn; jà Men’nàn; jà Dej’jàn; jà Burhàn; jà 
Sultàn: jà Ridvàn; jà Gufràn; jà Subhàn; jà Muste’àn; jà Dhel-Men’ni 
uel-bejàn - subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.]  
 

)5( منِّىإِ اَللَّهئَلُكنَّانُ يا  اَسيا ح كمانُ يا  بِاسرْهانُ يا بينَّانُ يا دم

 الْمنِّ والْبيانِ  مستَعانُ يا ذَا سبحانُ يا سلْطَانُ يا رِضْوانُ يا غُفْرَانُ يا
  
(6) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që ndaj madhërisë Tënde çdo send 
është nënshtruar; o Ti që ndaj fuqisë Tënde çdo send është 
dorëzuar; o Ti që para madhështisë Tënde çdo send është 
përulur; o Ti që autoritetit Tënd çdo send i është përulur; o 



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 4 

Ti që ndaj frikës Tënde çdo send ndruhet; o Ti që malet 
çahen prej frikës Tënde; o Ti që me urdhërin Tënd janë 
lartësuar qiejt; o Ti që me urdhërin Tënd u bënë të qëndru-
eshme tokat; o Ti që Ra'di (engjëlli i ngarkuar me rrufetë) të 
dëlir nga mangësitë me lavdërimin për Ty; o Ti që nuk u 
bën padrejtësi banorëve të mbretërisë Tënde - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
Jà Men tevàda’a kul’lu shej’in liadhametihí; jà Men istesleme kul’lu 
shej’in likudretihí; jà Men dhel’le kul’lu shej’in li iz’zetihí; jà Men 
khada’a kul’lu shej’in lihejbetihí; jà Men inkàde kul’lu shej’in min 
khashjetihí; jà Men teshek’kakatil-xhibàlu min mekhàfetihí; jà Men 
kàmeti-s’semàvàtu biemrihí; jà Men istekarr’rretil-erdùne bi idhnihí; jà 
Men juseb’bihu-rr’rra'du bihamdihi; jà Men là ja'tedi alà ehli 
memleketihí - subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.]  
 

استَسلَم كُلُّ شَىء  لعظَمته يا منِ ُّشَىء ) يا منْ تَواضَع كُل6(

شَىء لهيبته يا  لعزَّته يا منْ خَضَع كُلُّ ُشَىء لقُدرته يا منْ ذَلَّ كُلّ

منْ مخَافَته  تَشَقَّقَت الجِبالُ د كُلُّ شَىء منْ خَشْيته يا منْامنِ انْقَ

بِاذْنه يا  االْرضُونَ مرِه يا منِ استَقَرَّتأَيا منْ قَامت السموات بِ

 على اَهلِ مملَكَته منْ يسبح الرَّعد بِحمده يا منْ ال يعتَدى
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 (7) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Falës i gabimeve; o Largues i pësi-
meve; o Pritës i shpresave; o i Madhi dhënës; o Dhurues 
i dhuratave; o Furnizues me ushqim i krijesave; o Kryerës 
i qëllimeve të larta; o Dëgjues i ankimeve; o Ringjallës i 
krijesave; o Liridhënës i robërve - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Gàfirel-khatàjà; jà Kàshifel-belàjà; jà Muntehe-
rr’rexhàjà; jà Muxhzilel-atàjà; jà Vàhibel-hedàjá; jà Ràzikal-beràjà; 
jà Kàdijel-Menàjà; jà Sàmi’a-sh’shekàjà; jà Bàithel-beràjà; jà 
Muntalikal-esàrà - subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

  

 مجزِلَ يا غَافرَ الْخَطَايا يا كاشف البالَيا يا منْتَهى الرَّجايا يا (7) 

 سامع  رازِقَ البرَايا يا قَاضى المنَايا ياياالعطَايا يا واهب الهدايا 

 الشَّكَايا يا باعثَ البرَايا يا مطْلقَ االُسارى
 

 (8) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotërues i falenderimit e i lavdërimit; o 
Zotërues i krenarisë e i mirësisë; o Zotërues i lavdisë e i 
ndriçimit; o Zotërues i besës e i besnikërisë; o Zotërues i 
faljes e i kënaqësisë; o Zotërues i mirësive të mëdha e i 
dhënies; o Zotërues i dallimit e i gjykimit; o Zotërues i 
madhështisë e i qëndrueshmërisë; o Zotërues i bujarisë e i 
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dhënies së ndershme; o Zotërues i mirësive të mëdha dhe 
i të gjitha mirësive - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Dhel hamdi 
ueth’thenài; jà Dhel fakhri uel behài; jà Dhel mexhdi ue-s’senài; jà 
Dhel ahdi uel vefài; jà Dhel afvi uerr’rridài; jà Dhel Men’ni uel atàjà; 
jà Dhel fasli uel kadài; jà Dhel iz’zi uel bekài; jà Dhel xhùdi 
ues’sekhài; jà Dhel àlài uen’neamài - subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.]  
 

السنَاء  الْمجد و اْلبهاء يا ذَا الفَخْرِ و يا ذَا والثَّناء الحمد ذَا ) يا8(

العطاء يا  المنِّ و الرِّضاء يا ذَا العفْوِ و ذَا الوفاء يا العهد و ذَا يا

ا السخَاء يا ذَ الجود و البقاء يا ذَا و العزِّ الْقَضاء يا ذَا و ذَا الفَصلِ

و االالء ماالنَّع ء 
 
 (9) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o Dëgjues; o Ndalues; o Sprapsës; o Lartësues; o 
Bërës; o Dobisjellës; o Dëgjues; o Mbledhës; o Çiftëzues; o 
Shumues; o Zgjerues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
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es’eluke bismike jà Màni'u; jà Dàfi'u; jà Ràfi'u; jà Sàni'u; jà Nàfi'u; jà 
sàmi'u; jà Xhàmi'u; jà Shàfi'u; jà Vàsi'u; jà Muves’si'u – subhàneke 
jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.]  
 

)9 منِّىإِ) اَللَّه  عانيا ص عافيا ر عافيا د عانيا م كمبِاس ئَلُكاَس

 موسع  جامع يا شَافع يا واسع يا سامع يا يا نَافع يا
 
 (10) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Bërës i çdo sendi të bërë; o Krijues i të 
gjitha krijesave; o Furnizues me ushqim i çdo krijese që 
ushqehet; o Zotërues i të gjitha pasurive; o Largues i të 
gjitha pësimeve të rënda; o Heqës i çdo brenge; o 
Mëshirues i çdo të mëshiruari; o Përkrahës i çdo të ndari; 
o Mbulues i çdo të mete; o Strehues i çdo të përzëni - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Sàni’a kul’le masnùin; jà Khàlika kul’le 
makhlùkin; jà Ràzika kul’le merzùkin; jà Màlike ku’l’le memlùkin; 
jà Kàshife kul’le mekrùbin; jà Fàrixhe kul’le mehmùmin; jà Erhame 
kul’le merhùmin; jà Nàsire kul’le makhdhùlin; jà Sàtire kul’le 
ma'jùbin; jà Melxhe’e kul’le matrùdin - subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.]  
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)10عاننُوعٍ يا ) يا صصقَ  كُلِّ مازِقَ كُلِّ  خَالخْلُوقٍ يا ركُلِّ م

مكْرُوبٍ يا فَارِج كُلِّ  كَاشف كُلِّ مرْزوقٍ يا مالك كُلِّ مملُوك يا

ساترَ كُلِّ  مخْذُولٍ يا كُلِّ مهمومٍ يا راحم كُلِّ مرْحومٍ يا نَاصرَ

لْجوبٍ يا ميعأم طْرُودكُلِّ م  
 

 (11) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Përgatitësi im gjatë vështirësisë time; o 
Shpresa ime gjatë pësimit tim; o Qetësuesi im gjatë vetmisë 
time; o Shoqëruesi im në vend të huaj; o Mbrojtësi im në 
gjendjen time të mirë; o Ndihmuesi im gjatë fatkeqësisë 
time; o Udhërrëfyesi im gjatë mëdyshjes time; o Pasuruesi 
im gjatë varfërisë time; o Vendstrehimi im gjatë turbullimit 
tim; o Ndihmuesi im gjatë frikës time - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Ud’detij ‘inde shid’detij; jà Rexhà’ij ‘inde musijbetij; jà Mu'nisij ‘inde 
vahshetij; jà Sàhibij ‘inde gurbetij; jà Velij’jij ‘inde ni'metij; jà Gijathij 
‘inde kurbetij; jà Delijlij ‘inde hajretij; jà Gannàij ‘inde iftikàrij; jà 
Melxhe’ij ‘inde idtiràrij; jà Mu'ijnij ‘inde mefze’ij - subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
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شدتى يا رجائى عنْد مصيبتى يا مونسى عنْد  عدتى عنْد ) يا11(

 صاحبى عنْد غُرْبتى يا وليى عنْد نعمتى يا غياثى عنْد يا وحشَتى

 عنْد يأدليلى عنْد حيرَتى يا غَنائى عنْد افْتقارى يا ملْج كُرْبتى يا

 اضْطرارى يا معينى عنْد مفْزَعى 
 

 (12) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Njohës i të fshehtave; o Falës i fajeve; 
o Mbulues i të metave; o Heqës i pësimeve; o Përmbysës i 
zemrave; o Mjek i zemrave; o Ndriçues i zemrave; o 
Zbutës i zemrave; o Heqës i brengave; o Largues i 
pikëllimeve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Al’làmel-gujùb; jà 
Gaf’fàre-dh’dhunùb; jà Set’tàrel-ujùb; jà Kàshifel-kurùb; jà 
Mukal’libel-kulùb; jà Tabijbel-kulùb; jà Munev’virel-kulùb; jà 
Enijsel-kulùb; jà Muferr’rrixhel-humùm; jà Munef’fisel-gumùm, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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الذُّنُوبِ يا ستَّار العيوبِ يا كَاشف  غَفَّار ) يا عالم الغُيوبِ يا12(

قَلِّبالقُلُوبِ يا  القُلُوبِ يا الكُرُوبِ يا م رنَوالقُلُوبِ يا م طَبيب

 منَفِّس الْغُمومِ  مفَرِّج الهمومِ يا اَنيس القُلُوبِ يا
 

 (13) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin Tënd, 
o i Madhëruar; o i Bukur; o Mbikqyrës; o Përkuj-desës; o 
Udhërryfyes; o Drejtues; o Pranues; o Ndryshues; o Arritës; 
o Shikues në thellësi; o Dhënës i fuqisë e i mundësisë - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Xhelijl; jà 
Xhemijl; jà Vekijl; jà Kefijl; jà Delijl; jà Kabijl; jà Mudijl; jà Munijl; jà 
Mukijl; jà Muhijl, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)13( مليلُإِ اَللَّهيا ج كبِاْسم ئَلُكميلُ يا نِّى اَسكيُل يا  يا جو

 محيلُ كَفيُل يا دليُل يا َقبيُل يا مديُل يا منيُل يا مقيُل يا
 
 (14) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Drejtues i të hutuarve; o Ndihmues i 
nevojtarëve; o Ndihmues i ndihmëkërkuesve; o Shpëtues i 
shpëtimkërkuesëve; o Fqinj i fqinjëkërkuesëve; o Siguri e 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

të frikësuarve; o Ndihmë e besimtarëve; o Mëshirues i të 
mjeruarve; o Vendstrehim i mëkatarëve; o Falës i fajto-
rëve; o Përgjigjës i thirrjes së nevojtarëve - Ty nuk të 
mungon asgjë e s’ke nevojë për asgjë, o Ti që s’ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! -  [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Delijlel-mutehaj’jirijn; jà Gijàthel-mustegijthijn; jà 
Sarijkhal-mustesrikhijn; jà Xhàrel-mustexhijrijn; jà Emànel-khài’fijn; 
jà 'Aunel-mu'minijn; jà Ràhimel-mesàkijn; jà Melxhe’el-àsijn; jà 
Gàfirel-mudhnibijn; jà Muxhijbe da'vetil-mudtarr’rrijn, subhàneke 
jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 صريَخ  يا دليلَ المتَحيرينَ يا غياثَ المستَغيثينَ يا(14) 

 عونَ المستَصرِخينَ يا جار المستَجيرينَ يا اَمانَ الخَائفينَ يا

المذْنبينَ  المؤْمنينَ يا راحم المساكينَ يا ملْجاء الْعاصينَ يا غَافرَ

 مجيب دعوةِ المضْطَرّينَ  يا
 

 (15) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotërues i bujarisë e i bamirësisë; o 
Zotërues i virtytit e i mirësive të mëdha; o Zotërues i 
sigurisë e i garancisë; o Zotërues i pastërtisë e dëlirësisë; o 
Zotërues i urtësisë e i shpjegimit të qartë; o Zotërues i 
mëshirës për të gjitha krijesat dhe i kënaqësisë; o Zotërues i 
faktit e i argumentit; o Zotërues i madhështisë e i pushtetit; 
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o Zotërues i mëshirës e dhënies së ndihmës; o Zotërues i 
butësisë e i faljes së mëkateve - Ty nuk të mungon asgjë e 
nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! -  [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Dhel-xhùdi 
uel-ihsàn; jà Dhel-fadli uel-imtinàn; jà Dhel-emni uel-emàn; jà Dhel-
huxh’xheti uel-burhàn; jà Dhel-adhameti ues’sultàn; jà Dherr’rra'feti 
uel-musteàn; jà Dherr’rra'feti uel-gufràn, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

 االمنِ و اإلِمتنَانِ يا ذَا و الفَضْلِ ذَا اإلِحسانِ يا الجود و  يا ذَا)15(

البيانِ يا ذَا الرَّحمةِ  و الحكْمةِ يا ذَا السبحانِ القُدسِ و االمانِ يا ذَا

ةِ الرِّضْوانِ يا ذَا وجالح رْهانِ يا ذَا وةِ البظَمالع لْطانِ يا ذَا والس 

 الغُفْرانِ  و العفْوِ فَةِ والمستَعانِ يا ذَاأَالرَّ
 

(16) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që je Zot i çdo sendi; o Ti që je i 
Adhuruari i çdo sendi; o Ti që je Krijues i çdo sendi; o Ti 
që je Bërës i çdo sendi; o Ti që je para çdo sendi; o Ti që je 
pas çdo sendi; o Ti që je mbi çdo send; o Ti që je i Ditur 
për çdo send; o Ti që je i Fuqishëm mbi çdo send; o Ti që 
je i Qëndrueshëm, ndërsa shuhet çdo send - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
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ne prej Zjarrit, o Zot! -  [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men Huve rab’bu kul’li shej’in; jà Men Huve ilàhu 
kul'li shej’in; jà Men Huve sàniu kuli shej’in; jà Men Huve kable 
kul'li shej’in; jà Men Huve ba'de kul'li shej’in; jà Men Huve feuka 
kul'li shej’in; jà Men Huve àlimun bikul'li shej’in; jà Men Huve 
kàdirun alà kul'li shej’in; jà Men Huve jebkà ue jefnà kul’lu shej’in, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

 

خَالقُ  هو رب كُلِّ شَىء يا منْ هو اله كُلِّ شَىء يا منْ هو  يا منْ)16(

ءنْ كُلِّ شَىيا م ءلَ كُلِّ شَىقَب ونْ هيا م ءكُلِّ شَى عانص ونْ هيا م 

شَىء  شَىء يا منْ هو فَوقَ كُلِّ شَىء يا منْ هو عالم بِكُلِّ هو بعد كُلِّ

ونْ هفْنى كُلُّ يا ميقى وبي ونْ هيا م ءلى كُلِّ شَىع رقَاد  ءشَى 
 

 (17) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd, o Sigurues; o Mbizotërues; o Shpikës (i sendeve nga 
asgjëja); o Përkujtues; o Shkoqitës; o Lehtësues i punëve; o 
Mundësidhënës; o Zbukurues; o Shpallës i urtësisë; o 
Pjesëtues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà 
Mu'min; jà Muhejmin; jà Mukev’vin; jà Mulek’kin; jà Mubej’jin; jà 
Muhev’vin; jà Mumek’kin; jà Muzej’jin; jà Mu'lin; jà Mukas’sim, 
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subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)17(  منُ يا  نِّىإِاَللَّهكَونُ يا مميهنُ يا مؤْميا م كمبِاس ئَلُكاَس

 مهونُ يا ممكِّنُ يا مزَينُ يا معلنُ يا مقَسم  يا مبينُ يا ملَقِّنُ
 
 (18) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që je i Vazhdueshëm në mbretëri-
min Tënd; o Ti që je i Përparshëm në sundimin Tënd; o Ti 
që je i Madh në madhështinë Tënde; o Ti që je Mëshirë-
madh për robët e Tu; o Ti që je i Gjithëditur për çdo send; 
o Ti që je i Butë ndaj kujtdo që të kundërshton Ty; o Ti që 
je Bujar ndaj kujtdo që të lutet Ty; o Ti që je i Urtë në 
veprat e Tua; o Ti që je i Butë në urtësinë Tënde; o Ti që je 
i Përparshëm në butësinë Tënde - Ty nuk të mungon asgjë 
e s’ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men huve fij 
mulkihí Mukijm; jà Men huve fij sultànihí Kadijm; jà Men huve fij 
xhelàlihí Adhijm; jà Men huve alà ibàdihí Rahijm; jà Men huve 
bikul’li shej’in Alijm; jà Men huve bimen asàHu Halijm; jà Men 
huve bimen rexhàHu Kerijm; jà Men huve fij sun’ihí Hakijm; jà Men 
huve fij hikmetihí Letijf; jà Men huve fij lutfihí Kadijm, subhàneke 
jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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مقيم يا منْ هو فى سلْطَانه قَديم يا منْ  هو فى ملْكه  يا منْ)18(

ظيمع هالَلو فى جنْ هبِكُلِّ  يا م ونْ هيا م حيمر هادبلى عع وه

ونْ هيا م ليمع ءنْ شَىبِم  كَريم اهجنْ ربِم ونْ هيا م ليمح اهصع

هنْعفى ص ونْ هيا يا م كيمح   ونْ هيا م لَطيف هتكْمفى ح ونْ هم

 قَديم هفى لُطْف 
 
 (19) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që shpresohet vetëm mirësia Jote; o 
Ti që kërkohet vetëm falja Jote; o Ti që pritet vetëm 
mirësia Jote; o Ti që i kihet frikë drejtësisë Tënde; o Ti që 
vazhdon vetëm sundimi Yt; o Ti që nuk ka pushtet tjetër 
veç pushtetit Tënd; o Ti që mëshira Jote ka përfshirë çdo 
send; o Ti që mëshira Jote ka parakaluar zemërimin Tënd; 
o Ti që dituria Jote ka përfshirë çdo send; o Ti që nuk të 
shëmbëllen (ngjan) asnjë send - Ty nuk të mungon asgjë e 
nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men là 
jurxhà il’là fadluhù; jà Men là jus’elu il’là afvuhù; jà Men là jundharu 
il’là birr’rruhù; jà Men là jukhàfu il’là adluhù; jà Men là jedùmu il’là 
mulkuhù; jà Men là sultàne il’là sultànuhù; jà Men vesiat kul’le 
shej’in rahmetuhù; jà Men sebekat rahmetuhù gadhabehù; jà Men 
ehàta bikul’li shej’in ilmuhù; jà Men lejse ehadun mithluhù, 
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subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 يرْجى االَّ فَضْلُه يا منْ ال يسئَلُ االَّ عفْوه يا منْ ال مْن ال  يا)19(

منْ ال يخَاف االَّ عدلُه يا منْ ال يدوم االَّ ملْكُه  ينْظَرُ االَّ بِرُّه يا

سلْطَانُه يا منْ وسعت كُلَّ شَىء رحمتُه يا  ال سلْطَانَ االَّ يا منْ

قَتبنْ سم هغَضَب تُهمحنْ  ريا م هلْمع ءاطَ بِكُلِّ شَىنْ اَحيا م

ثْلَهم داَح سلَي  
 

 (20) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Heqës i preokupmit; o Largues i 
brengës; o Falës i fajit; o Pranues i pendimit; o Krijues i 
njerëzisë; o i Drejti në premtim; o Besniku në besdhënie; o i 
Dituri i sekretit; o Shpërthyes i farëzës; o Furnizues me 
ushqim i njerëzve - Ty nuk të mungon asgjë e s’ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-
l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Fàrixhel-hem’mi; jà Kàshifel-
gam’mi; jà Gàfire-dh’dhenbi; jà Kàbile-t’teubi; jà Khàlikal-khalki; jà 
Sàdikal-va'di; jà Muvef’fijel-ahdi; jà Àlime-s’sirr’rri; jà Fàlikal-hab’bi; 
jà Ràzikal-enàmi, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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 (20)بِ يا يا فَارِجرَ الذَّنْبِ يا قَابِلَ التَّويا غَاف الغَم فيا كَاش ماله 

 صادقَ الوعد يا موفى العهد يا عالم السرِّ يا فَالقَ خَالقَ الخَلْقِ يا

 االَنَامِ  الحب يا رازِقَ
 

 (21) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin 
Tënd, o i Lartë; o Besëmbajtës; o i Pasur; o Zgjatës i jetës; 
o Respektues; o i Kënaqur; o i Pastërt; o i Dukshëm; o i 
Fuqishëm; o i Afërm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Alij’ju; jà Vefij’ju; jà Ganij’ju; jà Melij’ju; jà 
Hafij’ju; jà Radij’ju; jà Zekij’ju; jà Bedij’ju; jà Kavij’ju; jà Velij’ju, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)21( منِّىإِ اَللَّهىفيا و ىليا ع كمبِاس ئَلُكيا  اَس ىيا  يا غَن ىلم

ىليا و يا قَوِى ىديا ب ىكيا ز ىضيا ر ىفح 
 

 (22) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që ke nxjerrë në shesh të bukurën; o 
Ti që ke mbuluar të keqen; o Ti që nuk ndëshkon për fajet; 
o Ti që nuk e zbulon të mbuluarën; o Falës i madh; o 
Mirëfalës; o i Gjerë në faljen e mëka-teve; o Dhënës i 
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mëshirës me të dyja duart; o i Dituri i çdo bisede të fshehtë; 
o Qëllimi më i lartë i çdo ankese - Ty nuk të mungon asgjë 
e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men 
adh’herel-xhemijl; jà Men seterel-kabijh; jà Men lem juàkhidhu 
bilxherijreh; jà Men lem jehtiki-s’sitre; jà Adhijmel-afvi; jà Hasene-
t’texhàvuzi; jà Vàsi'al-magfireti; jà Basital-jedejni birr’rrahmeti; jà 
Sàhibe kul’li nexhvà; jà Muntehà kul’li shekvà, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

بِالجريرَةِ يا  اَظْهرَ الجميلَ يا منْ ستَرَ القَبيح يا منْ لَم يؤاخذْ يا منْ(22) 

نْ لَمم عاسزِ يا ونَ التَّجاوسفْوِ يا حالع ظيمتْرَ يا عالس كتهرَةِ يا يغْفالم 

شَكْوى  باسطَ اليدينِ بِالرَّحمةِ يا صاحب كُلِّ نَجوى يا منْتَهى كُلِّ
 
 (23) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotërues i mirësisë së madhe; o 
Zotërues i mëshirës së gjerë; o Zotërues i përparësisë në 
bamirësi; o Zotërues i urtësisë në shkallën më të lartë; o 
Zotërues i fuqisë së plotësuar; o Zotërues i argumentit të 
prerë; o Zotërues i bujarisë së hapur; o Zotërues i 
madhështisë së përhershme; o Zotërues i fuqisë së 
pathyeshme; o Zotërues i madhërisë së fuqishme - Ty nuk 
të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk 
ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
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shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Dhe-n’ni'meti-s’sàbigah; jà Dhe-rr’rahmetil-vàsiah; jà 
Dhel-min’neti-s’sàbikah; jà Dhel-hikmetil-bàligah; jà Dhel-kudretil-
kàmileh; jà Dhel-huxh’xhetil-kàti’ah; jà Dhel-keràmeti-dh’dhàhireh; 
jà Dhel-iz’zeti-d’dàimeh; jà Dhel-kuv’vetil-metijneh; jà Dhel-
adhametil-Menij’ah, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

المنَّةِ  ذَا الرَّحمةِ الواسعةِ يا النِّعمةِ السابِغَةِ يا ذَا ذَا يا(23) 

 الحجةِ القُدرةِ الكَاملَةِ يا ذَا الحكْمةِ البالغَةِ يا ذَا ذَا السابِقَةِ يا

القُوةِ  ذَا العزَّةِ الدائمةِ يا الكَرامةِ الظَّاهرَةِ يا ذَا ذَا القَاطعةِ يا

 العظَمةِ المنيعةِ  المتينَةِ يا ذَا
 

(24) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Shpikës i qiejve; o Bërës i errësirave; o 
Mëshirues i lotëve; o Heqës i pengesave; o Mbulues i 
turpeve; o Ngjallës i të vdekurve; o Zbritës i argumenteve; 
o Shumëfishues i mirësive; o Fshirës i të këqijave; o 
Dënues i ashpër - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-
l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Bedij’a-s’semàvàti; jà Xhàile-
dh’dhulumàti; jà Ràhimel-aberàti; jà Mukijlel-atheràti; jà Sàtirel-
auràti; jà Muhjijel-emvàti; jà Munzilel-àjàti; jà Mudai’ifel-hasenàti; jà 
Màhije-s’sej’ji’àti; jà Shedijde-n’nikmàti, subhàneke jà là ilàhe 
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il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 

 
 )24(اتلَ الظُّلُماعيا ج مواتالس ديعيا ب  ماحيا  يا ر رَاتبالع

يِىحيا م اترورَ العاتيا س ثَرَاتقيلَ العيا م اتواالَم  اتنْزِلَ اآليم

 النَّقمات  شَديد يا مضَعف الحسنَات يا ماحى السيئات يا
 

 (25) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin Tënd 
o Formëdhënës; o Shpjegues; o Rregullues; o Pastrues, o 
Ndriçues; o Lehtësues, o Përgëzues; o Paralajmërues; o i 
Përparshëm pa fillim, o i Mbrapëm pa mbarim - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Musav’vir; jà Mukad’dir; jà 
Mudeb’bir; jà Mune’vir; jà Mutah’hir; jà Mujes’sir; jà Mubesh’shir; jà 
Mundhir; jà Mukad’dim; jà Muekh’khir, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

)25( ميانِّىإِ اَللَّه روصيا م كمبِاس ئَلُكرُ  اَسبديا م رقَديا  م

مقَدم يا مؤَخِّرُ  مطَهرُ يا منَور يا ميسرُ يا مبشِّرُ يا منْذر يا
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 (26) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zot i “Shtëpisë së Shenjtë”; o Zot i 
muajit të shenjtë; o Zot i qytetit të shenjtë; o Zot i ruknit 
(ana e Qabesë ku është “Guri i Zi”) e i vendqëndrimit 
(Mekàmi i Ibràhijmit); o Zot i grumbullimit të shenjtë 
(Muzdelifes); o Zot i Xhamisë së Shenjtë (Xhamia e 
Qabes); o Zot i lejimit e i ndalimit (hallallit e haramit); o 
Zot i dritës e i errësirës; o Zot i përshëndetjes e i shpëtimit 
(përshënetjes me Selam); o Zot i fuqisë ndër njerëzit - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Rab’bel-bejtil-haràm; jà Rab’be-sh’shehril-haràm; jà 
Rab’bel-beledil-haràm; jà Rab’be-rr’rrukni uelmekàm; jà Rab’bel-
mesh’aril-haràm; jà Rab’bel-mesxhidil-haràm; jà Rab’bel-hil’li 
uelharàm; jà Rab’be-n’nùri uedh’dhalàm; jà Rab’be-t’tehij’jeti 
ues’selàm; jà Rab’bel-kudreti fil-enàm, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

رب البلَد  يا رب البيت الحرامِ يا رب الشَّهرِ الحرامِ يا(26) 

 يا رب الرُّكْنِ والمقَامِ يا رب المشْعرِ الحرامِ يا رب الْحرامِ

جِدسالظَّالمِ يا المالنُّورِ و برامِ يا رالحلِّ والح برامِ يا رالح 

 والسالمِ يا رب القُدرةِ فى االَنَامِ رب التَّحيةِ
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 (27) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O  më i Miri i gjykatësve; o më i Drejti i të 
drejtëve; o më i Vërteti i të vërtetëve; o më i Pastërti i të 
pastërve; o më i Miri krijues; o më i Shpejti llogaritës; o më i 
Miri dëgjues; o më i Miri shikues; o më i Miri ndërmje-
tësues; o më i Bujari i bujarëve - Ty nuk të mungon asgjë e 
nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç  
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Ahkemel-hàkimijn; jà A'delel-'àdilijn; jà Asdeka-s’sàdikijn; jà 
At’hare-t’tàhirijn; jà Ahsenel-khàlikijn; jà Esreal-hàsibijn; jà Esmea-
s’sàmi’ijn; jà Ebsare-n’nàdhirijn; jà Eshfea-sh’shàfi’ijn; jà Ekremel-
ekremijn, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

)27( كَملَ يا اَحدمينَ يا اَعاكقينَ  الحادقَ الصدلينَ يا اَصادالع

الخَالقينَ يا اَسرَع الحاسبينَ يا  اَحسنَ يا اَطْهرَ الطَّاهرينَ يا

يا اَشْفَع الشَّافعينَ يا اَكْرَم  النَّاظرينَ اَبصرَ اَسمع السامعينَ يا

  االَكْرَمينَ
 
 (28) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Kolonë për atë që nuk gjen kolonë; o 
Mbështetës i atij që nuk ka mbështetës; o Zahire për atë 
që nuk ka zahire; o Ruajtës i atij që nuk ka ruajtës; o 
Shpëtues i atij që nuk ka shpëtues; o Krenari e atij që nuk 
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ka krenari; o Fuqiplotë për atë që nuk ka forcues; O 
Ndihmues i atij që nuk ka ndihmues; o Qetësues i atij që 
nuk ka qetësues; o Siguri e atij që nuk ka sigurues - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! -  [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 'Imàde men là 'imàde lehù; jà 
Senede men là senede lehù; jà Dhukhre men là dhukhre lehù; jà 
Hirze men là hirze lehù; jà Gijàthe men là gijàthe lehù; jà Fakhre 
men là fakhre lehù; jà Iz’ze men là iz’ze lehù; jà Mu'ijne men là 
mu'ijne lehù; jà Enijse men là enijse lehù; jà Emàne men là emàne 
lehù, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
  

سنَد منْ ال سنَد لَه يا ذُخْرَ منْ ال  عماد لَه يا  يا عماد منْ ال)28(

غياثَ منْ ال غياثَ لَه يا فَخْرَ  ال حرْز لَه يا ذُخْرَ لَه يا حرْز منْ

معينَ منْ ال معينَ لَه يا اَنيس  عزَّ لَه يا منْ ال فَخْرَ لَه يا عزَّ منْ ال

ال اَمانَ لَه  منْ ال اَنيس لَه يا اَمانَ منْ
 

(29) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin 
Tënd, o Mbrojtës nga gabimet; o i Qëndrueshëm; o i 
Përhershëm; o i Mëshirshëm; o i Pastër; o Gjykues; o i 
Ditur; o Ndarës; o Shtrëngues; o Dhënës - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
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zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Àsim; jà Kàim; jà Dàim; jà 
Ràhim; jà Sàlim; jà Hàkim; jà Àlim; jà Kàsim; jà Kàbid; jà Bàsit, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

 

 (29) مياإِاَللَّه ميا قَائ ماصيا ع كمبِاس ئَلُكنِّى اَس  ماحيا ر مائد

 سالم يا حاكم يا عالم يا قَاسم يا قَابِض يا باسطُ  يا
 

 (30) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ruajtës i atij që kërkon ruajtje prej 
Teje; o Mëshirues i atij që kërkon mëshirë prej Teje; o 
Falës mëkatesh i atij që kërkon faljen e mëkateve prej 
Teje; o Ndihmues i atij që kërkon ndihmë prej Teje; o 
Mbrojtës i atij që kërkon mbrojtje prej Teje; o Nderues i 
atij që kërkon nderim prej Teje; o Drejtues i atij që 
kërkon drejtim prej Teje; o Përgjigjës ndaj atij që të 
përgjërohet Ty; o Përkrahës i atij që kërkon përkrahje 
prej Teje; o Shpëtues i atij që kërkon shpëtim prej Teje - 
Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Àsime meni-sta'semehù; jà Ràhime 
meni-isterhamehù; jà Gàfire meni-stagferehù; jà Murshide meni-
stershedehù; jà Hàfidha meni-stahfedhahù; jà Mukrime meni-
stekremehù; jà Murshide meni-stershedehù; jà Sarijkha meni-
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stesrekhahù; jà Mu'ijne meni-steànehù; jà Mugijthe meni-stegàthehù, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)30(ماصنِ  يا عنِ  مرَ ميا غَاف همتَرْحنِ اسم ماحيا ر همصتَعاس

تَغْفَرَهنِ اسرَ منِ  يا نَاصم كْرِميا م فَظَهتَحنِ اسظَ مافيا ح رَهتَنْصاس

هتَكْرَماس درْشعينَ  يا ميا م رَخَهتَصنِ اسريخَ ميا ص هتَرْشَدنِ اسم

 مغيثَ منِ استَغَاثَه  استَعانَه يا منِ
 

 (31) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Fuqiplotë që nuk bën padrejtësi; o i 
Butë që nuk shkakton plagë; o Vigjëlues që nuk fle; o i 
Përhershëm që nuk zhdukesh; o i Gjallë që nuk vdes; o 
Mbret që nuk rrëzohesh, o i Qëndrueshëm që nuk 
asgjësohesh; o i Ditur që nuk të mbetet asgjë e panjohur; o 
i Vetëmjaftueshëm që nuk ushqehesh; o i Fortë që nuk 
dobësohesh - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! [Bismi-
l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Azijzen là judàmu; jà 
Letijfen là juràmu; jà Kaj’jùmen là jenàmu; jà Dàimen là jefùtu; jà 
Haj’jen là jemùtu; jà Meliken là jezùlu; jà Bàkijen là jefnà; jà Àlimen 
là jexh’helu; jà Sameden là jut’amu; jà Kavij’jen là jud’afu, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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ال ينَام يا دائماً  قَيوماً  يا عزيزًا ال يَضام يا َلطيفًا ال يرَام يا)31(

يفْنى يا  يزُولُ يا باقياً ال ال يفُوت يا حياً ال يموت يا ملكاً ال

 يضْعف عالماً ال يجهلُ يا صمداً ال يطْعم يا قَوِياً ال
 

 (32) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd, o Një; o i Vetëm; o Dëshmues; o i Lavdishëm; o i 
Falenderues; o Drejtues; o Ringjallës; o Trashëgues; o 
Krijues i dëmit; o Krijues i së dobisë - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Ehad; jà Vàhid; jà Shàhid; jà 
Màxhid; jà Hàmid; jà Ràshid; jà Bàith; jà Vàrith; jà Dàrr; jà Nàfi', 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 (32) مياإِاَللَّه داحيا و ديا اَح كمبِاس ئَلُكنِّى اَس  اجِديا م دشَاه

 حامد يا راشد يا باعثُ يا وارِثُ يا ضَار يا نَافع  يا
 
 (33) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më Madhështori se çdo i madhëruar; o 
më Bujari se çdo bujar; o më i Mëshirshmi se çdo 
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mëshirues; o më i Dituri se çdo i ditur; o më i Urti se çdo i 
urtë; o më i Përparmi se çdo i përparmë; o më i Madhi se 
çdo i madh; o më i Buti se çdo i butë; o më i Madhëruari 
se çdo i madhëruar; o më Fuqiploti se çdo i fuqishëm - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà A'dhame min kul’li adhijmin; jà Ekreme min kul’li 
kerijmin; jà Erhame min kul’li rahijmin; jà A'leme min kul’li 
'alijmin; jà Ahkeme min kul’li hakijmin; jà akdeme min kul’li 
kadijmin; jà Ekbere min kul’li kebijrin; jà Eltafe min kul’li letijfin; 
jà Exhel’le min kul’li xhelijlin; jà Eaz’ze min kul’li azijzin, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
   

كُلِّ عظيمٍ يا اَكْرَم منْ كُلِّ كَريمٍ يا اَرحم منْ  اَعظَم منْ  يا)33(

كُلِّ عليمٍ يا اَحكَم منْ كُلِّ حكيمٍ يا اَقْدم  يا اَعلَم منْ كُلِّ رحيمٍ

كَبيرٍ يا اَلْطَف منْ كُلِّ لَطيف يا اَجلَّ  يا اَكْبرَ منْ كُلِّ منْ كُلِّ قَديمٍ

 عزيٍز  اَعزَّ منْ كُلِّ من كُلِّ جليلٍ يا
 
(34) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëmadhit: O Bujar në falje; o i Madhëruari në 
mirënjohje; o më së shumti Mirësues; o i Përparmi në 
mirësi; o i Përhershmi në butësi; o Krijuesi më Përkryer; o 
Largues i vuajtjeve; o Heqës i dëmit; o Pushtetmbajtësi 



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 8 

absolut; o Ndarësi i së vërtetës - Ty nuk të mungon asgjë 
e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Kerijme-
s’safhi; jà Adhijmel-Men’ni; jà Kethijrel-khajri; jà Kadijemel-fadli; jà 
Dàime-l’lutfi; jà Letijfe-s’sun’i; jà Munef’fisel-kerbi; jà Kàshife-
d’durr’rri; jà Màlikel-mulki; jà Kàdijel-hak’ki, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 

الفَضْلِ  قَديم ) يا كَريم الصفْحِ يا عظيم المنِّ يا كَثيرَ الخَيرِ يا34(

نَفِّسنْعِ يا مالص يا لَطيف اللُّطْف ميا دائ فالضُّرِّ يا  الكَرْبِ يا كَاش

 مالك الملْك يا قاضى الحقِّ 
 

 (35) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që në besën Tënde je besë-
mbajtës; o Ti që në besëdhënien Tënde je i fuqishëm; o 
Ti që në fuqinë Tënde je i lartë; o Ti që në lartësinë 
Tënde je i afërt; o Ti që në afërsinë Tënde je i butë; o Ti 
që në butësinë Tënde je i ndershëm; o Ti që në nderimin 
Tënd je krenar; o Ti që në krenarinë Tënde je i Madhë-
ruar; o Ti që në madhështinë Tënde je i lavdishëm; o Ti 
që në lavdinë Tënde je i lavdëruar - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
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rr’Rrahijm: Jà Men Huve fij ahdihí Vefij’jun; jà Men Huve fij 
vefàihí Kavij’jun; jà Men Huve fij kuv’vetihí Alij’jun; jà Men Huve 
fij uluv’vihí Karijbun; jà Men Huve fij kurbihí Letijfun; jà Men 
Huve fij lutfihí Sherijfun; jà Men Huve fij sherefihí Azijzun; jà Men 
Huve fij iz’zihí Adhijmun; jà Men Huve fij adhametihí Mexhijdun; 
jà Men Huve fij mexhdihí Hamijdun, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 

يا منْ هو فى وفائه قَوِى يا منْ هو  عهده وفى ) يا منْ هو فى35(

علُوه قَريب يا منْ هو فى قُرْبِه لَطيف ي منْ هو ف فى قُوته على يا

هفى لُطْف ونْ هيا يا م فى  شَريف ونْ هزيزٌ يا مع هفى شَرَف ونْ هم

ونْ هيا م ظيمع زِّهفى ع  ميدح هدجفى م ونْ هيا م جيدم هتظَمع 
 

 (36) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin 
Tënd, o i Mjaftueshëm; o Shërues; o Besnik; o Falës; o 
Udhëzues; o Thirrës; o Gjykues; o i Kënaqur; o i Lartë; o i 
Qëndrueshëm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-
l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke 
bismike jà Kàfij; jà Shàfij; jà Vàfij; jà Muàfij; jà Hàdij; jà Dà'ij; jà 
Kàdij; jà Ràdij; jà Àlij; jà Bàkij, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 0 

)36 منِّىإِ) اَللَّه ئَلُكافى يا  اَسيا كَافى يا شَافى يا و كمبِاس

 قَاضى يا راضى يا عالى يا باقى  يا معافى يا هادى يا داعى
 

 (37) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që çdo send është i nënshtruar para 
Teje; o Ti që çdo send është i përulur para Teje; o Ti që 
çdo send që ekziston është e Jotja; o Ti që çdo send është 
me Ty; o Ti që çdo send priret kah Teje; o Ti që çdo send 
është i frikësuar prej Teje; o Ti që çdo send është i 
qëndrueshëm me Ty; o Ti që çdo send kthehet tek Ti; o 
Ti që çdo send të dëlir Ty nga mangësitë me falenderimin 
për Ty; o Ti që çdo send do të shuhet përveç Teje - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men kul’lu shej’in khàdi‘un lehù; 
jà Men kul’lu shej’in khàshi‘un lehù; jà Men kul’lu shej’in kàinun 
lehù; jà Men kul’lu shej’in meuxhùdun bihí; jà Men kul’lu shej’in 
munijbun ilejhi; jà Men kul’lu shej’in khàifun minhu; jà Men kul’lu 
shej’in kàimun bihí; jà Men kul’lu shej’in sàirun ilejhi; jà Men kul’lu 
shej’in jusebbihu bihamdihí; jà Men kul’lu shej’in hàlikun il’là 
vexh’huhù, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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)37(لَه عخَاض ءنْ كُلُّ شَىنْ كُلُّ  يا  يا ميا م لَه عخَاش ءنْ كُلُّ شَىم

موجود بِه يا منْ كُلُّ شَىء منيب الَيه يا  كُلُّ شَىء شَىء كَائنٌ لَه يا منْ

ءنْ كُلُّ شَىيا م نْهم فرٌ  خائصائ ءنْ كُلُّ شَىيا م بِه مقائ ءنْ كُلُّ شَىم

 يسبح بِحمده يا منْ كُلُّ شَىء هالك االَّ وجهه منْ كُلُّ شَىء الَيه يا
 
 (38) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që nuk ka vend ku shkohet përveçse 
tek Ti; o Ti që nuk ka frikë veçse prej Teje; o Ti që nuk ka 
qëllim tjetër përveçse tek Ti; o Ti që nuk ka vendshpëtim 
veçse tek Ti; o Ti që nuk shpresohet në dikë tjetër veçse në 
Ty; o Ti që nuk ka forcë e fuqi përveçse me Ty; o Ti që nuk 
i kërkohet ndihmë tjetërkujt përveç Teje; o Ti që nuk ka 
mbështetje, veçse në Ty; o Ti që nuk mund të shpresohet 
përveç se në Ty; o Ti që nuk ka të adhuruar tjetër përveç 
Teje - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, 
o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men là meferr’rre il’là ilejhi; jà Men là 
mefze'a il’là ilejhi; jà Men là maksade il’là ilejhi; jà Men là menxhà 
minhu il’là ilejhi; jà Men là jurgabu il’là ilejhi; jà Men là haule ue là 
kuv’vete il’là bihí; jà Men là justeànu il’là bihí; jà Men là jutevek’kelu 
il’là alejhi; jà Men là jurxhà il’là huve; jà Men là ju'bedu il’là huve, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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الَيه يا منْ ال مفْزَع االَّ الَيه يا منْ ال مقْصد  منْ ال مفَرَّ االَّ يا) 38(

 منْه االَّ الَيه يا منْ ال يرْغَب االَّ الَيه يا منْ ال الَيه يا منْ ال منْجا االَّ

 هلَيالَّ عكَّلُ اتَونْ ال ييا م الَّ بِهتَعانُ اسنْ ال ييام الَّ بِهةَ اال قُولَ ووح

 يا منْ ال يعبد االَّ هو  منْ ال يرْجى االَّ هو يا
 

 (39) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i Miri i të adhuruarve; o më i Miri i 
të dëshiruarve; o më i Miri i të kërkuarve; o më i Miri i 
përgjegjësimbajtësve; o më i Miri i qëllimarritjes; o më i 
Miri i të përmendurve; o më i Miri i të falenderuarve; o më 
i Miri i të dashurve; o më i Miri i të luturve, o më i Miri i 
shoqëruesve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Khajrel-merhubijn; 
jà Khajrel-mergùbijn; jà Khajrel-matlùbijn; jà Khajrel-mes’ùlijn; jà 
Khajrel-maksùdijn; jà Khajrel-medhkùrijn; jà Khajrel-meshkùrijn; jà 
Khajrel-mahbùbijn; jà Khajrel-med’uv’vijn; jà Khajrel-muste'nisijn, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

خَيرَ المطْلُوبينَ يا  المرْغُوبينَ يا ) يا خَيرَ المرْهوبينَ يا خَير39َ(

المذْكُورينَ يا خَيرَ  يا خَيرَ خَيرَ المسئُولينَ يا خَيرَ المقْصودينَ
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المدعوينَ يا خَيرَ  خَيرَ المشْكُورينَ يا خَيرَ المحبوبينَ يا

تسسينَأالمن 
 
 (40) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd, o Falës mëkatesh, o Mbulues gabimesh, o i Fuqi-
shëm; o Mposhtës i çdo gjëje; o Krijues; o Ndarës i sendeve  
në pjesë; o Bashkues; o Kujtues; o Shikues; o Ndihmues - 
Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All-llàhum’me in’nij es’eluke bismike 
jà Gàfir; jà Sàtir; jà Kàdir; jà Kàhir; jà Fàtir; jà Kàsir; jà Xhàbir; 
jà Dhàkir; jà Nàdhir; jà Nàsir, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri 
jà Rab’b.] 
 

)40 ميا نِّىإِ) اَللَّه كمبِاس ئَلُكرُ  اَسيا قَاه ررُ يا قَاداترُ يا سغَاف

 نَاظرُ يا نَاصرُ  ذَاكرُ يا يا فَاطرُ يا كَاسرُ يا جابِرُ يا
 
 (41) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që krijove dhe përsose; o Ti që 
caktove dhe udhëzove në rrugën e drejtë; o Ti që largon 
sprovat; o Ti që dëgjon bisedat intime; o Ti që shpëton të 
mbyturit; o Ti që shpëton të shkatërruarit; o Ti që shëron 
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të sëmurët; o Ti që krijove të qeshurën dhe të qarën; o Ti 
që jep vdekjen dhe jetën; o Ti që ke krijuar çiftin 
mashkull-femër - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men 
khaleka fesev’và; jà Men kad’dere fehedà; jà Men jekshiful-belvà; jà 
Men jesmeu-n’nexhvà; jà Men junkidhul-garkà; jà Men junxhil-
helkà; jà Men jeshfil-merdà; jà Men ad'hake ue ebkà; jà Men emàte 
ue ahjà; jà Men khaleka-z’zeuxhejni-dh’dhekere uel-unthà, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

يكْشف البلْوى  منْ ) يا منْ خَلَقَ فَسوى يا منْ قَدر فَهدى يا41(

ينْجِى الهلْكى يا  يا منْ يا منْ يسمع النَّجوى يا منْ ينْقذُ الغَرْقى

اَمات واَحيى يا  منْ منْ يشْفى المرْضى يا منْ اَضْحك واَبكى يا

 منْ خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ واالُنْثَى
 
 (42) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që në tokë e në det është rruga Jote; 
o Ti që në horizonte janë argumentet e Tua; o Ti që në 
argumentet janë faktet e Tua; o Ti që në vdekjet është 
fuqia Jote; o Ti që në varret është këshilla Jote; o Ti që në 
përmbysjen e madhe është sundimi Yt; o Ti që në 
llogarinë është madhështia Jote; o Ti që në peshoren e 
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punëve është gjykimi Yt; o Ti që në Xhen’net është 
shpërblimi Yt; o Ti që në Zjarr është dënimi Yt - Ty nuk 
të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk 
ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men fil-berr’rri uel-bahri sebijluhù; jà Men fil-àfàki 
àjàtuhù; jà Men fil-àjàti burhànuhù; jà Men fil-memàti kudretuhù; jà 
Men fil-kubùri ibretuhù; jà Men fil-kijàmeti mulkuhù; jà Men fil-
hisàbi hejbetuhù; jà Men fil-mijzàni kadà’ùhù; jà Men fil-xhen’neti 
thevàbuhù; jà Men fi-n’nàri ikàbuhù, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

البرِّ والبحرِ سبيلُه يا منْ فى االفَاقِ اياتُه يا منْ  يا منْ فىِ) 42(

يا منْ فى الممات قُدرتُه يا منْ فى القُبورِ  االَيات برْهانُه فى

ملْكُه يا منْ فى الحسابِ هيبتُه يا منْ فى  منْ فى القيمةِ عبرَتُه يا

 الْجنَّةِ ثَوابه يا منْ فى النَّارِ عقَابه  قَضَائُه يا منْ فى الميزَانِ
 
 (43) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që tek Ty vrapojnë të frikësuarit; o 
Ti që para Teje drithmërohen fajtorët; o Ti që për tek Ty 
kanë qëllim të arrijnë të bindurit; o Ti që tek Ty dëshirojnë 
të jenë të përkorët; o Ti që tek Ty gjejnë strehim të 
hutuarit; o Ti që tek Ty gjejnë shoqërim dashamirët; o Ti 
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që me Ty krenohen të dashuruarit; o Ti që në faljen Tënde 
shpresojnë të gabuarit; o Ti që tek Ty qetësohen të diturit;  
o Ti që tek Ty mbështeten të dorëzuarit para Teje - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men ilejhi jehrebul-khàifùn; jà Men ilejhi jefzeul-
mudhnibùn; jà Men ilejhi jaksidul-munijbùn; jà Men ilejhi jergabu-
z’zàhidùn; jà Men ilejhi jelxheul-mutehaj’jirùn; jà Men ilejhi 
jeste’nisul-murijdùn; jà Men bihí jeftekhirul-muhib’bùn; jà Men fij 
afvihí jatmeul-khàtiùn; jà Men ilejhi jeskunul-mùkinùn; jà Men alejhi 
jetevek’kelul-mutevek’kilùn, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

)43هلَينْ افُونَ ) يا مالخَائ رَبهنْ  يونَ يا مبذْنالم فْزَعي هلَينْ ايا م

دقْصي هلَيا هلَينْ اونَ يا منيبالم لْجي هلَينْ اونَ يا مدالزَّاه رْغَبأُي 

المريدونَ يا منْ بِه يفْتَخرُ المحبونَ  نسأمنْ بِه يست المتَحيرُونَ يا

فْوِهنْ فى عيا م عطْمنُونَ يا  يوقكُنُ المسي هلَينْ ائُونَ يا مالخَاط

هلَينْ عكَّلُ متَوكِّلُونَ  يتَوالم 
 
 (44) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o i Dashur; o i Mirë; o i Afërm; o Mbikqyrës; o 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

Llogarimarrës; o i Lutur; o Shpërblyes; o Përgjigjës i lutjes; 
o i Gjithinformuar; o Vështrues - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
All’llàhàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Habijb; jà Taj’jib; jà 
Karijb; jà Rekijb; jà Hasijb; jà Muhijb; jà Muthijb; jà Muxhijb; jà 
Khabijr; jà Besijr, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)44(  مياإِاَللَّه بيبيا ح كمبِاس ئَلُكيا  نِّى اَس ياقَريب طَبيب

 بصيرُ  يا رقيب يا حسيب يا مُهيب يا مثيب يا مجيب يا خَبيرُ
 

(45) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i Afërmi se çdo i afërm; o më i 
Dashuri se çdo i dashur; o më Vëzhguesi se çdo vëzhgues; 
o më i Gjithinformuari se çdo njohës; o më i Ndershmi se 
çdo i ndershëm; o më i Larti se çdo i lartë; o më i 
Fuqishmi se çdo i fuqishëm; o më i Pasuri se çdo i pasur; 
o më Bujari se çdo bujar; o më i Dhembshuri se çdo i 
dhembshëm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Akrabe min kul’i 
karijbin; jà Ehab’be min kul’i habijbin; jà Ebsare min kul’i besijrin; 
jà Akhbere min kul’i khabijrin; jà Eshrefe min kul’i sherijfin; jà 
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Erfea min kul’i Refij’in; jà Akvà min kul’i kavij’jin; jà Agnà min 
kul’i ganij’jin; jà Exhvede min kul’i xhev’vàdin; jà Er’efe min kul’i 
reùfin, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

 

منْ  اَبصرَ يا اَقَرَب منْ كُلِّ قَريبٍ يا اَحب منْ كُلِّ حبيبٍ يا )45(

 شَريف يا اَرفَع كُلِّ بصيرٍ يا اَخْبرَ منْ كُلِّ خَبيرٍ يا اَشْرَف منْ كُلِّ

 يا اَجود منْ كُلِّ رفيعٍ يا اَقْوى منْ كُلِّ قَوِي يا اَغْنى منْ كُلِّ غَنىٍّ

يا اَر وادنْ كُلِّ جءم ؤُفنْ كُلِّ رم اَف 
 

 (46) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Mposhtës që nuk mposhtesh; o 
Bërës që nuk je i bërë; o Krijues që nuk i je i krijuar; o 
Zotërues që nuk zotërohesh; o Marrës me forcë që nuk 
merresh me forcë; o Lartësues që nuk ke lartësues; o 
Ruajtës që nuk ke ruajtës; o Ndihmues që nuk je i 
ruajtur; o Dëshmues që nuk mungon; o i Afërm që nuk 
je larg - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Gàliben gajre 
maglùbin; jà Sànian gajre masnuin; jà Khàlikan gajre makhlùkin; 
jà Màliken gajre memlùkin; jà Kàhiren gajre makhùrin; jà Ràfian 
gajre merfùin; jà Hàfidhan gajre mahfùdhin; jà Nàsiren gajre 
Mensùrin; jà Shàhiden gajre gàibin; jà Karijben gajre beijdin, 
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subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

خَالقاً غَيرَ  صانعاً غَيرَ مصنُوعٍ يا مغْلُوبٍ يا غَالباً غَيرَ )يا46(

قَاهراً غَيرَ مقْهورٍ يا رافعاً غَيرَ  مملُوك يا مخْلُوقٍ يا مالكاً غَيرَ

نَاصراً غَيرَ منْصورٍ يا شَاهداً غَيرَ  محفُوظ يا مرْفُوعٍ يا حافظاً غَيرَ

 بعيد  غائبٍ يا قَريباً غَيرَ
 
 (47) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Dritë e dritës; o Ndriçues i dritës; o 
Krijues i dritës; o Sistemues i dritës; o Caktues i dritës; o 
Dritë e çdo drite; o Dritë para çdo drite; o Dritë pas çdo 
drite; o Dritë mbi të gjitha dritat; o Dritë që nuk ka dritë të 
ngjashme - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Nure-n’nùr; jà Munev’vire-n’nùr; jà 
Khàlika-n’nùr; jà Mudeb’bire-n’nùr; jà Mukad’dire-n’nùr; jà Nùre 
kul’li nùrin; jà Nùren kable kul’li nùrin; jà Nùren baëde kul’li nùrin; 
jà Nùren feuka kul’li nùrin; jà Nùren lejse kemithlihí nùrun, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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النُّورِ يا  نُور النُّورِ يا منَور النُّورِ يا خَالقَ النُّورِ يا مدبرَ يا )47(

 يا نُور كُلِّ نُورٍ يا نُوراً قَبلَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً بعد كُلِّ مقَدر النُّورِ

 فَوقَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً لَيس كَمثْله نُور  نُورٍ يا نُوراً
 
(48) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që dhënia Jote është e ndershme; O 
Ti që puna Jote është e butë; O Ti që butësia Jote është e 
përhershme; O Ti që bamirësia Jote është e kahershme; O 
Ti që fjala Jote është e vërtetë; O Ti që premtimi Yt është 
i drejtë; O Ti që falja Jote është mirësi; O Ti që dënimi Yt 
është drejtësi; O Ti që përmendja Jote është ëmbëlsi; O Ti 
që mirësia Jote është e pafundësisht e madhe - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men ‘atàuhù sherijfun; jà Men fi’luhù letijfun; jà 
Men lutfuhù mukijmun; jà Men ihsànuhù kadijmun; jà Men kauluhù 
hak’kun; jà Men va’duhù sidkun; jà Men afvuhù fadlun; jà Men 
adhàbuhù adlun; jà Men dhikruhù sidkun; jà Men fadluhù amijmun, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 
 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

منْ فعلُه لَطيف يا منْ لُطْفُه مقيم يا  عطائُه شَريف يا يا منْ )48(

حقُّ يا منْ وعده صدقٌ يا منْ عفْوه  منْ قَولُه منْ احسانُه قَديم يا

هذابنْ عنْ فَضْلٌ يا ملٌ يا مدع لْوح كْرُهذ  ميمع نْ فَضْلُهيا م 
 

 (49) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin Tënd, 
o Lehtësues; o Ndarës; o Zëvendësues; o Ulës, o Zbri-tës; o 
Dhënës; o Përparësidhënës; o Shpërblyes; o Afat-dhënës; o 
Zbukurues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që s’ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà 
Museh’hil; jà Mufes’sil; jà Mubed’dil; jà Mudhel’lil; jà Munez’zil; jà 
Munev’vil; jà Mufed’dil’ jà Muxhez’zil; jà Mumeh’hil; jà Muxhem’mil, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
  

)49(  مِإاَللَّه ئَلُكيا نِّى اَس كملُ يا  بِاسدبلُ يا مفَصلُ يا مهسم

 مجزِلُ يا ممهِلُ يا مجملُ  منَولُ يا مفْضلُ يا مذَلِّلُ يا منَزِّلُ يا
 

(50) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që sheh e nuk shihesh; O Ti që 
krijon e nuk je i krijuar; O Ti që udhëzon në rrugën e drejtë 
e nuk udhëzohesh; O Ti që jep jetë e nuk të jepet jetë; O Ti 
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që të luten e nuk lutesh; O Ti që ushqen e nuk ushqehesh; 
O Ti që të kërkohet mbrojtje e nuk kërkon mbrojtje; O Ti 
që merr vendim e nuk merret vendim për Ty; O Ti që 
gjykon e nuk gjykohet për Ty; O Ti që nuk ka lindur kush 
prej Teje, nuk Je i lindur e asgjë e askush nuk është i 
barabartë me Ty e që të të ngjasojë Ty - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Men jerà ue là jurà; jà Men jakhluku ue là jukhleku; jà Men jehdij ue 
là juhdà; jà Men juhjij ue là juhjà; jà Men jes’elu ue là jus’elu; jà Men 
jut’imu ue là jut’amu; jà Men juxhijru ue là juxhàru alejhi; jà Men 
jakdij ue là jukdà alejhi; jà Men jahkumu erà ue là juhkemu alejhi; jà 
Men lem jelid ue lem jùled ue lem jekun lehù kufuven ehad, subhàneke 
jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 

 

)50( رى ونْ يْن يا مرى يا مخْلُقُ ال يي دى  وهنْ يخْلَقُ يا مال ي

و يى وحنْ يدى يا مهيى يا ال يحنْ ال يم ئَلُ وسنْ  يئَلُ يا مسال ي

و مطْعي جيرُ ونْ ييا م مطْعال ال ي هلَيع ارجي قْضى ونْ يال  يا م

و كُمحنْ ييا م هلَيقْضى عي كَمحنْ ال ييا م هلَيع و دلي لَم  لَم

و ولَدي  دكُفُواً اَح كُنْ لَهي لَم 
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 (51) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i miri Llogarimarrës; o më i miri 
Mjek; o më i miri Vëzhgues; o më i miri i Afërm; o më i 
miri Përgjigjës i lutjeve; o më i miri i Dashur; o më i miri 
Përkujdesës; o më i miri Garantues; o më i miri Mbrojtës; 
o më i miri Ndihmues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk 
ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà ni’mel-
Hasijb; jà ni’me-T’tabijb; jà ni’me-Rr’rrakijb; jà ni’mel-Karijb; jà 
ni’mel-Muxhijb; jà ni’mel-Habijb; jà ni’mel-Kefijl; jà ni’mel-Vekijl; jà 
ni’mel-Meulà; jà ni’me-N’nesijr, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

الطَّبيب يا نعم الرَّقيب يا نعم القَريب  نعم الحسيب يا نعم يا )51(

الحبيب يا نعم الكَفيلُ يا نعم الَوكيلُ يا نعم  نعم يا نعم المجيب يا

نعم النَّصيرُ  المولى يا
 

 (52) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Gëzimi i dijetarëve; o Qëllimi më i 
lartë i të dashuruarve; o Shoqëruesi i dashamirëve; o i 
Dashuri i të penduarve; o Ushqyesi i të pa pasurve; o 
Shpresa e fajtorëve; o Drita e syve të adhuruesve; o 
Larguesi i të keqes prej të munduarve; o Lehtësues i 
pikëllimit të të brenguarve; o Zoti i të përparshmëve dhe i 
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të mbrapmëve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Sururel-àrifijn; jà 
Munal-muhib'bijn; jà Enijsel-murijdijn; jà Habijbe-t’tev’vàbijn; jà 
Razikal-mukil’lijn; jà Rexhàel-mudhnibijn; jà Kurr’rrete ajnil-àbidijn; 
jà Munef’fise anil-mekrubijn; jà Muferr’rrixhe anil-magmùmijm; jà 
Ilàhel-ev’velijne uel-àkharijn, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

 المرِيديَن يا يا اَنيس يا سرُور العارِفينَ يا منَى المحبينَ(52) 

 قُرَّةَ عينِ حبِيب التَّوابينَ يا رازِقَ المقلّينَ يا رجاء المذْنبينَ يا

 المغْمومينَ يا اله العابِدينَ يا منَفِّس عنِ المكْرُوبينَ يا مفَرِّج عنِ

 االولينَ واالَخرينَ 
  

(53) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o Edukuesi ynë; o i Adhuruari ynë; o Zotëria ynë; o 
Mbrojtësi ynë; o Ndihmuesi ynë; o Ruajtësi ynë; o 
Orientuesi ynë; o Ndihmuesi ynë; o i Dashuri ynë; o Mjeku 
ynë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o 
Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà 
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Rab’benà; jà Ilàhenà; jà Sej’jidenà; jà Meulànà; jà Nàsirenà; jà 
Hàfidhenà; jà Delijlenà; jà Muijnenà; jà Habijbenà; jà Tabijbenà, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

 

)53(  مياإِاَللَّه كمبِاس ئَلُكنا نِّى اَسلهنا يا ابالنا  رونا يا مدييا س

 يا طَبيبنا  يا حبيبنا يا نَاصرَنا يا حافظَنا يا دليلَنا يا معينَنا
 

 (54) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zot i profetëve dhe i njerëzve të 
plotësuar; o Zot i të drejtëve dhe i të mirëve; o Zot i 
Xhennetit dhe i Zjarrit; o Zot i të vegjëlve dhe i të 
mëdhenjve; o Zot i farërave dhe i frutave; o Zot i lumenjve 
dhe i pemëve; o Zot i shkretëtirave dhe i vendeve të thata; 
o Zot i stepave dhe i detrave; o Zot i natës dhe ditës, o Zot 
i veprimeve të dukshme dhe i sekreteve - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
Jà Rab’be-n’nebij’jijne uel-ebràri; jà Rab’be-s’sid’dijkijne uel-akhjàri; jà 
Rab’bel-xhenneti uennàri; jà Rab’be-s’sigàri uel-kibàri; jà Rab’bel-
hubùbi ueth’thimàri; jà Rab’bel-enhàri uel-eshxhàri; jà Rab’be-s’sahàrij 
uel-bihàri; jà Rab’be-l’lejli uennehàri; jà Rab’bel-i’làni uel-esràri, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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)54( ينَ والنَّبي بيا ر يقينَ ودالص برارِ يا راالَخْيارِ االَب  بيا ر

غَارِ والص بالنَّارِ يا رنَّةِ والْج بارِ يا ربوبِ الكبالح ارِ يا  والثِّم

رب البرَارى  القفَارِ يا و االَشْجارِ يا رب الصحارى هَارِ ونرب االَ

و لِ واللَّي بارِ يا رالبِح بارِ يا رالَنِ النَّهاالَع رَارِ  واالَس 
 
 (55) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që çon urdhërin Tënd në çdo send; 
O Ti që dituria Jote është në çdo send; O Ti që fuqia Jote 
ka arritur në çdo send; O Ti që njerëzit nuk i numërojnë 
dot mirësitë e Tua; O Ti që krijesat nuk arrijnë të të 
falenderojnë Ty; O Ti që mendjet nuk e kuptojnë dot 
madhështinë Tënde; O Ti që iluzionet nuk arrijnë të 
perceptojnë qënien Tënde; O Ti që madhështia dhe 
krenaria është rroba Jote; O Ti që robët nuk e sprapsin 
dot vendimin Tënd; O Ti që nuk ka sundim tjetër veç 
sundimit Tënd; O Ti që nuk ka dhënie tjetër veç dhënies 
Tënde - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men nefedhe fij 
kul’li shej’in emruhù; jà Men lehika bikul’li shej’in ilmuhù; jà Men 
belegat ilà kul’li shej’in kudretuhù; jà Men là tuhsil-‘ibàdu ni‘amehù; 
jà Men là teblugul-khalàiku shukrehù; jà Men là tudrikul-efhàmu 
xhelàlehù; jà Men là tenàlul-euhàmu kunhehù; jà Menil-‘adhametu 
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uel-kibrijàu ridàùhu; jà Men là terud’dul-‘ibàdu kadàehù; jà Men là 
mulke il’là mulkuhù; jà Men là ‘atàe il’là ‘atàùhu, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

علْمه يا  بِكُلِّ شَىء يا منْ نَفَذَ فى كُلِّ شَىء اَمرُه يا منْ لَحقَ )55(

يا منْ  العباد نعمه منْ بلَغَت الى كُلِّ شَىء قُدرتُه يا منْ ال تُحصى

ال  ال تَبلُغُ الخَالَئقُ شُكْرَه يا منْ ال تُدرِك االَفْهام جاللَه يا منْ

رِيآءبالكةُ وظَمنِ العيا م هكُنْه هامتَنَالُ االْو نْ ال تَرُديا م ائُهرِد 

طاءنْ العيا م لْكُهالَّ ما لْكنْ ال ميا م قَضائَه ادبالع طائُهالَّ عا 
 
 (56) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që për Ty është shembulli më i lartë; 
O Ti që për Ty janë cilësitë më të larta; O Ti që për Ty 
është e fundit dhe e para; O Ti që ke Xhennetin e qetësisë; 
O Ti që për Ty janë argumentet më të mëdha; O Ti që për 
Ty janë emrat më të bukur; O Ti që për Ty është gjykimi e 
vendimi; O Ti që për Ty është ajri e hapësira; O Ti që për 
Ty janë Arshi e toka; O Ti që për Ty janë qiejt e lartë - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Men lehul-methulul-a’là; jà Men lehu-s’sifàtul-uljà; 
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jà Men lehul-àkhiretu uel-ùlà; jà Men lehul-xhen’netul-me’và; jà Men 
lehul-àjàtul-kubrà; jà Men lehul-esmàul-husnà; jà Men lehul-hukmu 
uel-kadàu; jà Men lehul-hevàu uel-fedàu; jà Men lehul-arshu 
ueth’therà; jà Men lehu-s’semàvàtul-ulà, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

 منْ لَه يا منْ لَه المثَلُ االَعلى يا منْ لَه الصفَات العلْيا يا(56) 

رَةُ واالَخ نَّةُ الْمالج نْ لَهأاالُولى يا م االَيات نْ لَهوى يا م

يا  القَضاء يا منْ لَه االسماء الْحسنى يا منْ لَه الحكْم و الُكبرى

نْ لَهم و واءاله و رْشالع نْ لَهيا م الفَضاء نْ لَهالثَّرى يا م 

 السموات العلَى
 
 (57) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd, o Mëkatfalës; o Gjithëfalës; o Durues; o Falende-
rues; o i Dhembshur; o i Mëshirues; o i Përgjegjshëm; o i 
Dashur; o i Dëlirë nga të metat; o i Pastër - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Afuv’vu; jà 
Gàfùr; jà Sabùr; jà Shekùr; jà Reùf; jà Atùf; jà Mes’ùl; jà Vedùd; jà 
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Sub’bùh; jà Kud’dùs, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 (57) مياإِاَللَّه يا غَفُور فُويا ع كمبِاس ئَلُكيا  نِّى اَس وربص

شَكُور وسيا قُد وحبيا س وددئُولُ يا وسيا م طُوفيا ع ؤُفيا ر 
 
 (58) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që në qiell është madhështia Jote; O 
Ti që në tokë janë argumentet e Tua; O Ti që në të gjitha 
sendet janë faktet e Tua; O Ti që në detrat janë gjërat e 
Tua të habitshme; O Ti që në malet janë thesaret e Tua; O 
Ti që e fillon krijimin dhe pastaj e kthen; O Ti që tek Ty 
kthehet e gjitha çështja; O Ti butësia që Jote është e 
dukshme në të gjitha sendet; O Ti që e përsose krijimin e 
çdo sendi; O Ti që fuqia Jote vepron mbi të gjitha krijesat 
- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men fis’semài adhametuhù; jà Men 
fil-erdi àjàtuhù; jà Men fij kul’li shej’in delàiluhù; jà Men fil-bihàri 
axhàibuhù; jà Men fil-xhibàli khazàinuhù; jà Men jebdeul-khalka 
thum’me juijduh; jà Men ilejhi jurxheul-emru kul’luhù; jà Men 
adh’here fij kul’li shej’in lutfuhù; jà Men ahsene kul’le shej’in 
khalkahù; jà Men tesarr’rrefe fil-khalàiki kudretuhù, subhàneke jà 
là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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 منْ فى السماء عظَمتُه يا منْ فى االَرضِ اياتُه يا منْ فى يا(58) 

ءارِ كُلِّ شَىى البِحنْ فيا م لُهالئالِ دى الجِبنْ فيا م هبائجع 

كُلُّه يا  يبدء الخَلْقَ ثُم يعيده يا منْ الَيه يرْجِع االَمرُ خَزَائنُه يا منْ

 َشَىء خَلْقَه يا منْ كُلِّ شَىء لُطْفَه يا منْ اَحسنَ كُلّ منْ اَظْهرَ فى

 الخَالَئقِ قُدرتُه تَصرَّف فى
 
 (59) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Dashur i atij që nuk ka të dashur; o 
Mjek i atij që nuk ka mjek; o Përgjigjës i nevojave të atij që 
nuk ka përgjigjës nevojash; o Dhembshur me atë që nuk 
gjen dhembshuri; o Dashamirës i atij që nuk ka 
dashamirës; o Ndihmues i atij që nuk ka ndihmues; o 
Orientues i atij që nuk ka orientues; o Mik i atij që nuk ka 
mik; o i Mëshirues i atij që nuk gjen mëshirues; o 
Shoqërues i atij që nuk gjen shoqërues - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Habijbe men là habijbe lehù; jà Tabijbe men là 
tabijbe lehù; jà muxhijbe men là muxhijbe lehù; jà shefijka men là 
shefijka lehù; jà Refijka men là refijka lehù; jà Mugijthe men là 
mugijthe lehù; jà Delijle men là delijle lehù; jà Enijse men là enijse 
lehù; jà Ràhime men là ràhime lehù; jà Sàhibe men là sàhibe lehù, 
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subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)59( يا طَبيب لَه بيبنْ ال حم بيبْن ال يا حم  جيبيا م لَه طَبيب

نْ ال شَفيقَ لَهيا شَفيقَ م لَه جيبنْ ال ميا  يا م فيقَ لَهنْ ال رفيقَ مر

لَه يا اَنيس منْ ال اَنيس  دليلَ مغيثَ من ال مغيثَ لَه يا دليلَ منْ ال

 صاحب لَه  صاحب منْ ال لَه يا راحم منْ ال راحم لَه يا
 
 (60) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Mjaftueshëm për atë që kërkon 
mbështetjen Tënde; o Udhëzues i atij që kërkon udhëzi-
min Tënd; o Ushqyes i atij që kërkon ushqimin Tënd; o 
Ruajtës i atij që kërkon ruajtjen Tënde; o Shërues i atij që 
kërkon shërimin prej Teje; o Gjykues i atij që mjaftohet 
me gjykimin Tënd; o Pasuridhënës i atij që kërkon pasuri 
prej Teje; o Besëmbajtës i atij që kërkon besën Tënde; o 
Fortësues i atij që kërkon fuqinë prej Teje; o Mik i dashur i 
atij që kërkon miqësinë Tënde - Ty nuk të mungon asgjë 
e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Kàfije 
meni-stekfàhu; jà Hàdije meni-stehdàhu; jà Kàlie meni-steklàhu; jà 
Ràije meni-ster’àhu; jà Shàfije meni-steshfàhu; jà Kàdije meni-
stakdàhu; jà Mugnije meni-stagnàhu; jà muvef’fije meni-steufàhu; jà 
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mukav’vije meni-stakvàhu; jà Velij’je meni-steulàhu, subhàneke jà 
là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)60( داهتَهنِ اسم ىيا هاد تَكْفاهنِ اسم ىنِ  يا يا كَافئَ مكَال

قَاضى منِ  استَشْفَاه يا استَكْاله يا راعى منِ استَرْعاه يا شَافى منِ

مقَوى منِ  استَوفَاه يا استَقْضَاه يا مغْنى منِ استَغْنَاه يا موفى منِ

 الهتَونِ اسم ىليا و اهتَقْواس 
 

 (61) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im unë të lutem ty me emrin 
Tënd o Krijues; o Furnizues; o Folës; o i Drejtë; o Çarës (i 
farës); o Ndarës (i së drejtës nga e gabuara); o Sintetizues (i 
sendeve); o Ngjitës (i sendeve); o i Lartë; o i Lartësuar - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Khàlik; jà 
Ràzik; jà Nàtik; jà Sàdik; jà Fàlik; jà Fàrik; jà Fàtik; jà Ràtik; jà 
Sàbik; jà Sàmik, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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)61(  مإِ اَللَّهئَلُكقُ يا  نِّى اَسازِقُ يا نَاطقُ يا ريا خَال كمبِاس

 فَاتقُ يا راتقُ يا سابِقُ يا سامقُ  يا صادقُ يا فَالقُ يا فَارِقُ
 
 (62) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që përmbys natën e ditën; O Ti që 
ke bërë errësirat dhe dritat; O Ti që ke krijuar hijet dhe 
vapën; O Ti që ke nënshtruar diellin e hënën; O Ti që ke 
caktuar të mirën e të keqen; O Ti që ke krijuar vdekjen 
dhe jetën; O Ti që në dorën Tënde janë krijimi dhe 
urdhëri; O Ti që nuk ke as grua e as fëmijë; O Ti që nuk 
ke ortak në sundim; O Ti që nuk ke kujdestar që të Të ulë 
(nënshtrojë) - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men jukal’libu-l’lejle 
uen’nehàre; jà Men xheale-dh’dhulumàti uel-envàre; jà Men khaleka-
dh’dhil’le uel-harùre; jà Men sekh’khare-sh’shemse uel-kamere; jà Men 
kad’derel-khajre uesh’sherr’rre; jà Men khalekal-meute uel-hajàte; jà 
Men lehul-khalku uel-emru; jà Men lem jet’tekhidh sàhibeten ue là 
veleden; jà Men lejse lehù sherijkun fil-mulki; jà Men lem jekun lehù 
velij’jun mine-dh’dhul’li, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
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االَنْوار  منْ جعلَ الظُّلُمات و النَّهار يا و يا منْ يقَلِّب اللَّيلَ )62(

نْ خَلَقَ الظِّلَّ ويا م رُورخَّرَ  الحنْ سيا مو سنْ  الشَّمرَ يا مالقَم

رَ والخَي رنْ خَلَقَ قَدالشَّرَّ يا م توالم و الخَلْقُ و نْ لَهيوةَ يا مالح 

منْ لَيس لَه شَريك فى  ال ولَداً يا صاحبةً و االَمرُ يا منْ لَم يتَّخذْ

ىلو كُنْ لَهي نْ لَميا م لْكنَ الذُّلِّ المم 
 

 (63) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që di qëllimin e dashamirëve; O Ti 
që di ç’mbajnë brenda të heshturit; O Ti që dëgjon 
rënkimin e të pafuqishmëve; O Ti që sheh të qarat e të 
frikësuarve; O Ti që ke në dorë nevojat e kërkuesve; O Ti 
që pranon justifikimin e të penduarve; O Ti që nuk e 
përmirëson punën e ngatërrestarëve; O Ti që nuk e humb 
shpërblimin e bamirësve; O Ti që nuk largohesh prej 
zemrës së dijetarëve; o më Bujari i bujarëve - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
Jà Men ja’lemu muràdel-murijdijn; ja Men ja’lemu damijre-s’sàmitijn; 
jà Men jesme’u enijnel-vàhinijn; jà Men jerà bukàel-khàifijn; jà Men 
jemliku havàixhe-s’sàilijn; jà Men jakbelu ‘udhre-t’tàibijn; jà Men là 
juslihu amel-mufsidijn; jà Men là judij’u exhrel-muhsinijn; jà Men là 
jeb’adu an kulùbil-àrifijn; jà exhvedel-exhvedijn, subhàneke jà là 
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ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 الصامتينَ يا يا منْ يعلَم مرَاد المرِيدينَ يا منْ يعلَم ضَميرَ (63)

 منْ يملك منْ يسمع اَنينَ الواهنينَ يا منْ يرى بكَاء الخَائفينَ يا

 يصلح عملَ حوائج السائلينَ يا منْ يقْبلُ عذْر التَّائبينَ يا منْ ال

ُدعبنْ ال ينينَ يا مسحرَ الماَج ضيعنْ ال يدينَ يا مفْسنْ قُلُوبِ المع 

 العارِفينَ يا اَجود االَجودينَ
 
 (64) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Gjithmonshëm në qëndrueshmëri; o 
Dëgjues i lutjes; o i Madhi dhënës; o Falës i gabimeve; o 
Krijues i qiejve; o Përmirësues i vuajtjeve; o Zbukurues i 
lavdrimit; o i Kahershmi dritëdhënës; o i Shumti besë-
mbajtës; o i Ndershmi shpërblyes - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Dàimel-bekài; jà Sàmia-d’duài; jà Vàsial-atài; jà gàfirel-khatài; jà 
bedij’a-s’semài; jà Hasenel-belài; jà xhemijle-th’thenài; jà Kadijme-
s’senài; jà Kethijrel-vefài; jà sherijfel-xhezài, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
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)64( عاميا س قَاءالب مائيا يا د اءعالد  رَ الخَطَاءيا غَاف طَاءالع عاسو

البالَء ياجميلَ الثَّنَاء يا قَديم السنَاء يا  يا بديع السماء يا حسنَ

يا شَريف فَاءكَثيرَ الو زَاءالج 
 

 (65) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë ty të lutem me emrin 
Tënd o Mbulues; o Falës; o Mposhtës; o i Gjithëfuqishëm; 
o Durues; o Mirëbërës; o Zgjedhës; o Hapës; o Dhënës; o 
Qetësues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Set’tàru; jà Gaf’fàru; jà Kah’hàru; jà Xheb’bàru; 
jà Sab’bàru; jà Bàrr’rru; jà Mukhtàru; jà Fet’tàhu; jà Nef’fàhu; jà 
Murtàhu, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

(65)   مياإِاَللَّه يا غَفَّار تَّاريا س كمبِاس ئَلُكنِّى اَس  اربيا ج ارقَه

 صبار يا بار يا مخْتَار يا فَتَّاح يا نَفَّاح يا مرْتَاح  يا
 
 (66) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që mua më krijove e më përsose; O 
Ti që mua më furnizove e më edukove; O Ti që mua më 
jep të ha e të pi; O Ti që mua më afrove e më mbajte pranë; 
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O Ti që mua më mbron e më mjafton; O Ti që mua më 
ruan e më mbështet; O Ti që mua më jep fuqi e pasuri; O 
Ti që mua ma bëre mbarë e më udhëzove në rrugën e 
drejtë; O Ti që mua më bën shoqëri e më jep strehë; O Ti 
që mua më vdes e më ngjall - Ty nuk të mungon asgjë e 
nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men 
khalekanij ue sev’vànij; jà Men rezakanij ue reb’bànij; jà Men at’amenij 
ue sekànij; jà Men karr’rrebenij ue denànij; jà Men asamenij ue kefànij; 
jà Men hafidhanij ue kelànij; jà Men eaz’zenij ue agnànij; jà Men 
vef’fekanij ue hedànij; jà Men ànesenij ue àvànij; jà Men emàtenij ue 
ahjànij, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

ربانى يا منْ اَطْعمنى  سوانى يا منْ رزقَنى و و منْ خَلَقَنى يا )66(

ى يا وقَاننْ سم ى ونمصنْ عى يا منَاناَد ى وننْ  قَرَّبى يا مكَفَان

ى وفَظَنى حيا كَالَن ى وزَّننْ اَعم نْ وى يا ماَغْنَان ى وى يا  فَّقَنانده

 اَحيانى  منْ اَماتَنى و آوانى يا و منْ انَسنى
 
 (67) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që vërtetohet e drejta me fjalët e 
Tua; O Ti që pranon pendimin e robëve të Tu; O Ti që 
hyn në mes njeriut e zemrës së tij; O Ti që nuk sjell dobi 
ndërmjetësimi pa lejën Tënde; O Ti që e di më mirë se 
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kush ka shkarë nga rruga Jote; O Ti që nuk ka pasveprim 
për gjykimin Tënd; O Ti që nuk ka sprapsës për vendimin 
Tënd; O Ti që të gjitha sendet veprojnë sipas urdhërit 
Tënd; O Ti që çka në qiej janë të palosura nga fuqia Jote; 
O Ti që i lëshon erërat përgëzuese prej mëshirës Tënd - 
Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men juhik’kul-hak’ka 
bikelimàtihí; jà Men jakbelu-t’teubete an ibàdihí; jà Men jehùlu 
bejnel-mer’i ue kalbihí; jà Men là tenfeu-sh’shefà’atu il’là bi idhnihí; 
jà Men huve aëlemu biMen dal’le an sebijlihí; ja Men là muak’kibe 
lihukmihí; jà Men là ràd’de likadà’ihí; jà Menin-kàde kul’lu shej’in 
liemrihí; jà Meni-s’semàvàtu matvij’jàtun bijemijnihí jà Men jursilu-
rr’rrijàha bushren bejne jedej rahmetihí, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

التَّوبةَ عنْ عباده يا  منْ يقْبلُ يا منْ يحقُّ الحقَّ بِكَلماته يا )67(

الشَّفاعةُ اال بِاذْنه يا منْ  منْ ال تَنْفَع منْ يحولُ بينَ المرْء وقَلْبِه يا

معقِّب لحكْمه يا منْ ال راد  سبيله يا من ال هو اَعلَم بِمنْ ضَلَّ عنْ

نِ انْقَاديا م هقَضَائيا ل رِهمال كُلُّ شَىء  اتطْوِيم اتمونِ السم

 رحمته  بينَ يدى بِيمينه يا منْ يرْسلُ الرِّياح بشْراً
 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

 (68) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që e bëre tokën shtroje; O Ti që i 
bëre malet kolona; O Ti që e bëre diellin ndriçues; O Ti që 
e bëre hënën dritë; O Ti që e bëre natën mbulesë; O Ti që e 
bëre ditën sigurim jetese; O Ti që e bëre gjumin pushim; O 
Ti që e bëre qiellin ndërtesë; O Ti që i bëre sendet çift; O Ti 
që e bëre Zjarrin pritë - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
-[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men xhealel-erda 
mihàden; jà Men xhealel-xhibàle eutàden; jà Men xheale-sh’shemce 
siràxhen; jà Men xhealel-kamere nùren; jà Men xheale-l’lejle libàsen; jà 
Men xheale-n’nehàre meàshen; jà Men xheale-n’neume subàten; jà Men 
xheale-s’semàe binàen; jà Men xhealel-eshjàe ezvàxhen; jà Men xheale-
n’nàre mirsàden, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

منْ  اَوتَاداً يا يا منْ جعلَ االَرض مهاداً يا منْ جعلَ الجِبالَ )68(

لباساً  جعلَ اللَّيلَ جعلَ الشَّمس سرَاجاً يا منْ جعلَ القَمرَ نُوراً يا منْ

السماء  يا منْ جعلَ يا منْ جعلَ النَّهار معاشاً يا منْ جعلَ النَّوم سباتاً

 النَّار مرْصاداً بِنَاء يا منْ جعلَ االَشْياء اَزواجاً يا منْ جعلَ
 
 (69) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin 
Tënd o Dëgjues; o Zotërues i ndërmjetësimit; o i Lartë; o 
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Gjithëprivues; o i Shpejtë; o Shpikës; o i Madh; o i Gjithë-
fuqishëm; o i Gjithinformuar; o Sprapsës (i së keqes) - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Semij’u; jà 
Shefij’u; jà Refij’u; jà Menij’u; jà Serij’u; jà Bedij’u; jà Kebijru; jà 
Kadijru, jà Khabijru; jà Muxhijru, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

 (69)مإِِاَللَّه فيعيا ر يا شَفيع ميعيا س كمبِاس ئَلُكنِّى اَس نيعيا م 

 يا سريع يا بديع يا كَبيرُ يا قَديرُ يا خَبيرُ يا مجيرُ 
 

 (70) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Gjallë para çdo të gjalli; o i Gjallë pas 
çdo të gjalli; o i Gjallë që për Ty nuk ka shembull; o i 
Gjallë që nuk të bëhet shok i gjalli; o i Gjallë që nuk ke 
nevojë për të gjallin; o i Gjallë që vdes çdo të gjallë; o i 
Gjallë që furnizon çdo të gjallë; o i Gjallë që nuk e 
trashëgon jetën prej të gjallit; o i Gjallë që do të ngjallësh 
të vdekurit; o i Gjallë i përjetshëm që as kotesh e as të 
merr gjumi - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Haj’jen kable kul’li 
haj’jin; jà Haj’jen ba’de kul’li haj’jin; jà Haj’ju-l’ledhij lejse kemithlihí 
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haj’jun; jà Haj’ju-l’ledhij là jushàrikuhù haj’jun; jà Haj’ju-l’ledhij là 
jahtàxhu ilà haj’jin; jà Haj’ju-l’ledhij jumijtu kul’le haj’jin; jà Haj’ju-
l’ledhij jerzuku kul’le haj’jin; jà Haj’jen lem jerithil-hajàte min haj’jin; 
jà Haj’ju-l’ledhij juhjil-meutà; jà Haj’ju jà Kaj’jùmu là te'khudhuhù 
sinetun ue là neum, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

كُلِّ حي يا حياً بعد كُلِّ حي يا حى الَّذى لَيس  قَبلَ يا حياً )70(

هثْلكَم ىيا ح ىح  تَاجحالَّذى ال ي ىيا ح ىح شَارِكُهالَّذى ال ي

ىي يا حلى حي  الَّذى اقُ كُلَّ حرْزالَّذى ي ىي يا حكُلَّ ح ميتي

رِثي اً لَمييوَة يا حالح  ىتى يا حويِى المحالَّذى ي ىي يا حنْ حم

 وال نَوم  تَاْخُذُه سنَةٌ يا قَيوم ال
 
 (71) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që përmendja Jote nuk harrohet; O 
Ti që drita Jote nuk shuhet; O Ti që mirësitë e Tua nuk 
numërohen; O Ti që sundimi Yt nuk zhduket; O Ti që për 
Ty thuren lavde të panumërta; O Ti që madhështia Jote nuk 
përshkruhet; O Ti që plotësia Jote nuk perceptohet; O Ti 
që vendimi Yt nuk sprapset; O Ti që cilësitë e Tua nuk 
ndryshohen; O Ti që vetitë e Tua nuk tjetërsohen - Ty nuk 
të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk 
ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto 
ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
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rr’Rrahijm: Jà Men lehù dhikrun là junsà; jà Men lehù nùrun là 
jutfà; jà Men lehù niamun là tuad’du; jà Men lehù mulkun là jezùlu; jà 
Men lehù thenàun là juhsà; jà Men lehù xhelàlun là jukej’jefu; jà Men 
lehù kemàlun là judreku; jà Men lehù kadàun là jured’du; jà Men lehù 
sifàtun là tubed’delu; jà Men lehù nu’ùtun là tugaj’jeru, subhàneke jà 
là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

نعم  يطْفى يا منْ لَه يا منْ لَه ذكْرٌ ال ينْسى يا منْ لَه نُور ال )71(

 يحصى يا منْ لَه ال تُعد يا منْ لَه ملْك ال يزُولُ يا منْ لَه ثَنَاء ال

قَضَاء نْ لَهيا م كردالٌ ال يكَم نْ لَهيا م فكَياللٌ ال ييا ج َردال ي 

 منْ لَه صفَات ال تُبدلُ يا منْ لَه نُعوت ال تُغَيرُ 
 
 (72) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zot i botëve, o Sundues i Ditës së 
Gjykimit; o Qëllimi më i lartë i kërkuesve; o Mbajtësi i të 
strehuarve; o Arritësi i të përndjekurve; O Ti që i do të 
durueshmit; O Ti që i do të penduarit; O Ti që i do të 
pastruarit; O Ti që i do bamirësit; O Ti që di më mirë 
kush janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që s’ ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Rab’bel-àlemijn; jà Màlike jeumi-d’dijn; jà Gàjete-t’tàlibijn; jà dhahre-
l’làxhi’ijn; jà Mudrikel-hàribijn; jà Men juhib’bu-s’sàbirijn; jà Men 
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juhib’bu-t’tev’vàbijn; jà Men juhib’bul-metetah’hirijn; jà Men juhib’bul-
muhsinijn; jà Men huve a’lemu bilmuhtedijn, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

يا مالك يومِ الدينِ يا غَايةَ الطَّالبينَ يا  رب العالَمينَ يا )72(

الهارِبينَ يا منْ يحب الصابِرينَ يا منْ  مدرِك ظَهرَ الالجينَ يا

المتَطَهرينَ يا منْ يحب المحسنينَ يا  منْ يحب يحب التَّوابينَ يا

لَماَع ونْ هتَدينَ مهبِالم 
 

 (73) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o i Butë; o Dashamirës; o Ruajtës; o Rrethues; o 
Fuqidhënës; o Shpëtues; o Ngritës; o Nënshtrues; o 
Fillues; o Rikrijues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Shefijk; jà Refijk; jà Hafijdh; jà Muhijt; jà Mukijt; 
jà Mugijth; jà Muiz’zu; jà Mudhil’lu; jà Mubdi’u; jà Muijd, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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 (73) مفيظُإِاَللَّهفيقُ يا حيا شَفيقُ يا ر كمبِاس ئَلُكيا نِّى اَس 

عيدئُ يا مدبلُّ يا مذزُّ يا معغيثُ يا ميا م قيتحيطُ يا مم   
 
 (74) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që je Një pa të kundërt; O Ti që je i 
Vetëm pa të ngjashëm; O Ti që je i qëndrueshëm pa të 
metë; Ti që je Tek pa “si e qysh”; O Ti që je gjykatës pa 
bërë padrejtësi, O Ti që je sistemues pa përkrahës; O Ti që 
je fuqiplotë pa poshtëruar; O Ti që je i pasur pa varfëri; O 
Ti që je sundues pa izolim; O Ti që je i cilësuar pa 
shembëllim - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men Huve ehadun 
bilà did’din; jà Men Huve ferdun bilà nid’din; jà Men Huve samedun 
bilà ‘ajbin; jà Men Huve vitrun bilà kejfin; jà Men Huve kàdin bilà 
hajfin; jà Men Huve rab’bun bilà vezijrin; jà Men Huve azijzun bilà 
dhul’lin; jà Men Huve ganij’jun bilà fakrin; jà Men Huve melikun 
bilà azlin; jà Men Huve meusùfun bilà shebijhin, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

صمد  منْ هو اَحد بِال ضد يا منْ هو فَرْد بِال ند يا منْ هو يا (74)

منْ هو وِتْرٌ بِال كَيف يا منْ هو قَاضٍ بِال حيف يا منْ  بِال عيبٍ يا
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وبِال ه ببِال فَقْرٍ  ر ىغَن ونْ هزيزٌ بِال ذُلٍّ يا مع ونْ هزيرٍ يا مو

 بِال عزْلٍ يا منْ هو موصوف بِال شَبيه  منْ هو ملك يا
  
(75) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që përmendja Jote është nderim për 
përmendësit; O Ti që falenderimi Yt është fitore për 
falenderuesit; O Ti që lavdërimi Yt është madhështi për 
lavdëruesit; O Ti që bindja ndaj Teje është shpëtim për të 
bindurit; O Ti që porta Jote është e hapur për kërkuesit; O 
Ti që rruga Jote është e qartë për ata që priren drejt Teje; 
O Ti që shenjat e Tua janë argumente për vështruesit; O 
Ti që libri Yt është kujtesë për të devotshmit; O Ti që 
furnizimi Yt është i përgjithshëm për të bindurit e për 
mëkatarët; O Ti që mëshira Jote është e afërt për bamirësit 
- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men dhikruhù sherefun 
lidh’dhàkrijn; jà Men shukruhù feuzun lish’shàkirijn; jà Men 
hamduhù iz’zun lilhàmidijn; jà Men tà’atuhù nexhàtun lilmutij’ijn; jà 
Men bàbuhù meftùhun lit’tàlibijn; jà Men sebijluhù vàdihun 
lilmunijbijn; jà Men àjàtuhù burhànun lin’nàdhirijn; jà Men kitàbuhù 
tedhkiretun lilmut’tekijn; jà Men rizkuhù umùmun lit’tài’ijne uel-
àsijn; jà Men rahmetuhù karijbun minel-muhsinijn, subhàneke jà 
là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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)75( كْرُهنْ ذيا م ل شَرَفل زفَو نْ شُكْرُهرينَ يا ملذَّاكلريَن يا شاك

يا منْ طَاعتُه نَجاةٌ للْمطيعينَ يا منْ بابه  للْحامدينَ منْ حمده عزُّ

فْتُوحنْ مبينَ يا ملطَّالنْ  لنيبينَ يا ملْمل حاضو بيلُهانٌ آسرْهب اتُهي

 تَذْكرَةٌ للْمتَّقينَ يا منْ رِزقُه عموم للطَّائعينَ منْ كتَابه للنَّاظرينَ يا

 المحسنينَ  رحمتُه قَريب منَ والعاصينَ يا منْ
 

 (76) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që i bekuar është emri Yt; O Ti që e 
lartë është dhënia Jote; O Ti që nuk ka zot tjetër përveç 
Teje; O Ti që i lartësuar është lavdrimi Yt; O Ti që të 
lartësuar janë emrat e Tu; O Ti që vazhdon qëndrue-
shmëria Jote; O Ti që madhështia është bukuria Jote; O Ti 
që madhëria është rroba Jote; O Ti që nuk njihen sa janë 
argumentet e Tua; O Ti që nuk numërohen mirësitë e Tua 
- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men tebàrekes-muhù; jà Men teàlà 
xhed’duhù; jà Men là ilàhe gajruhù; jà Men xhel’lethenàuhù; jà Men 
tekad’deset esmàuhù; jà Men jedùmu bekàuhù; jà Menil-adhametu 
behàuhù; jà Menil-kibrijàu ridàuhù; jà Men là tuhsà àlàuhù; jà 
Men là tuad’du neamàuhù, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
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elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

جده يا منْ ال اله غَيرُه يا  تَعالى يا منْ تَبارك اسمه يا منْ )76(

منْ يدوم بقَائُه يا منِ  تَقَدست اَسمائُه يا منْ جلَّ ثَنَائُه يا منْ

تُحصى االئُه يا منْ  الكبرِياء رِدائُه يا منْ ال العظَمةُ بهائُه يا منِ

 ائُهمنَع دال تُع 
 
 (77) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin 
Tënd o Ndihmës; o Besnik; o i Qartë; o i Madhëruar; o 
Drejtues; o Falenderues; o i Lavdishëm; o i Fortë; o 
Dëshmues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Muijn; jà Emijn; jà Mubijn; jà Metijn; jà Mekijn; 
jà Reshijd; jà Hamijd; jà Mexhijd; jà Shedijd; jà Shehijd, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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)77(  منِّىإِاَللَّه كمبِاس ئَلُكتينُ  اَسبينُ يا معينُ يا اَمينُ يا ميا م

ميديا ح شيدكينُ يا ريا يا م  يا شَهيد يا شَديد جيدم 
 

 (78) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotërues i fronit të lavdishëm; o 
Zotërues i fjalës së drejtë; o Zotërues i veprimit të 
orientuar; o Zotërues i dënimit të ashpër; o Zotërues i 
premtimit dhe i përbetimit; O Ti që je mik i dashur i 
falenderuar; O Ti që je veprues sipas dëshirës; O Ti që je i 
afërm jo i largët; O Ti që për çdo send je dëshmues; O Ti 
që nuk je tiran për robët - Ty nuk të mungon asgjë e nuk 
ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Dhel-arshil-
mexhijd; jà Dhel-kauli-s’sedijd; jà Dhel-fi’li-rr’reshijd; jà Dhel-batshi-
sh’shedijd; jà Dhel-vaëdi uel-veijd; jà Men Huvel-velij’jul-hamijd; jà 
Men Huve feà’àlun lima jurijd; jà Men Huve karijbun gajru be’ijd; jà 
Men Huve alà kul’li shej’in shehijd; jà Men Huve lejse bidhal’làmin 
lil-abijd, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

الفعلِ الرَّشيد  السديد يا ذَا القَولِ العرْشِ الْمجيد يا ذَا يا ذَا )78(

والوعيد يا منْ هو الولى الحميد  الوعد ذَا البطْشِ الشَّديد يا يا ذَا



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

قَريب غَيرُ بعيد يا منْ هو على  يريد يا منْ هو يا منْ هو فَعالٌ لما

 للْعبيد  لَيس بِظَالمٍ ِشَىء شَهيد يا منْ هو كُلّ
 
 (79) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që për Ty nuk ka shok e as ndihmës; 
O Ti që për Ty nuk ka shembull e as të ngjashëm; o Krijues 
i diellit e i hënës ndriçuese; o Pasurues i të mjerit e i të 
varfërit; o Furnizues i fëmijës së vogël; o Mëshirues i plakut 
të moshuar; o Fashues i kockës së thyer; o Mbrojtës i të 
frikësuarit që kërkon ruajtje; O Ti për që robët e Tu je i 
gjithinformuar dhe vështrues; O Ti që mbi çdo send je i 
gjithëfuqishëm - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë 
për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-
l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men là sherijke lehù ue là 
vezijr; jà Men là shebijhe lehù ue là nedhijr; jà Khàlika-sh’shemsi uel-
kameril-munijr; jà Mugnijel-bàisi uel-fekijr; jà Ràzika-t’tifli-s’sagijr; jà 
Ràhime-sh’shejkhil-kebijr; jà Xhàbirel-adhmil-kesijr; jà Ismetel-khàifil-
mustexhijr; jà Men huve bi ibàdihí khabijrun besijr; jà Men huve alà 
kul’li shej’in kadijr, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, 
elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)79( و لَه نْ ال شَريكيا م لَه نْ ال شَبيهزيرَ يا مال و ال  و

الْفَقيرِ يا  القَمرِ الْمنيرِ يا مغْنى البائسِ يا خَالقَ الشَّمسِ و نَظيرَ
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 الطِّفْلِ الصغيرِ يا راحم الشَّيخِ الكَبيرِ يا جابِرَ العظْمِ رازِقَ

 عصمةَ الخَائف المستَجيرِ يا منْ هو بِعباده خَبيرٌ بصيرٌ الْكَسيرِ يا

ونْ هقَديرٌ  يا م ءلى كُلِّ شَىع 
 
 (80) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zotërues i bujarisë dhe i mirësisë; o 
Zotërues i virtytit dhe i respektit; o Krijues i “Tabelës së 
ruajtur” (Leuhit Mahfudh) e i Lapsit; o Filluesi i krijimit të 
bimës dhe njeriut; o Zotërues i frikës dhe i dënimit; o 
Inspirues i arabëve dhe i jo arabëve; o Largues i dëmit dhe i 
dhimbjes; o i Dituri i sekretit dhe i vullneteve; o Zot i 
“Shtëpisë së Shenjtë”; o Krijues i sendeve nga asgjëja - Ty 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që 
nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Dhel-xhùdi uel-kerem; jà Khàlika-l’leuhi uel-kalem; jà 
Bàri’e-dh’dherr’rri ue-n’nesem; jà Dhel-be’si uen’nekam; ja mulhime-arebi 
uel-axhem; jà Kàshife-d’durr’rri uel-elem; jà Àlime-s’sirr’rri uel-himem; 
jà Rab’bel-bejti uel-harem; jà Men khalekal-eshjae minel-adem, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 خَالقَ اللَّوحِ و الْكَرَمِ يا  و الفَضْلِ النِّعمِ يا ذَا الجود و يا ذَا )80(

و مِ يا القَلَمِ يا بارِئَ الذَّرذَا النَّس أالبالنِّقَمِ يا سِ و رَبِ والع لْهِمم 
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الضُّرِّ و فمِ يا كَاشجالْع مالاالَلَمِ يا ع رِّ ومِ يا السالهِم  تيالب بر

مِ ودنَ الْعم اءنْ خَلَقَ االشيرَمِ يا مالْح  
 
 (81) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd, o Veprues; o Bërës; o Pranues; o Plotësues; o 
Ndarës; o Vijues; o i Drejtë; o Mposhtës; o Kërkues; o 
Dhurues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij 
es’eluke bismike jà Fàil; jà Xhàil; jà Kàbil; jà Kàmil; jà Fàsil; jà 
Vàsil; jà Àdil; jà Gàlib; jà Tàlib; jà Vàhib, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

(81)   ملُ يا قَابِلُ يا  نِّىإِاَللَّهاعلُ يا جيا فَاع كمبِاس ئَلُكاَس

 واصلُ يا عادلُ يا غَالب يا طَالب يا واهب  يا كَاملُ يا فَاصلُ
 

 (82) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që jep mirësi me dhënien Tënde; 
O Ti që respekton me bujarinë Tënde; O Ti që shfaq 
bujari me butësinë Tënde; O Ti që je madhëruar me 
fuqinë Tënde; O Ti që ke caktuar me urtësinë Tënde; O 
Ti që sundon me sistemin Tënd; O Ti që rregullon me 
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diturinë Tënde; O Ti që shlyen mëkatet me butësinë 
Tënde; O Ti që afrohesh megjithë lartësinë Tënde; O Ti 
që lartësohesh megjithë afrimin Tënd - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk 
ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men en’ame bitulihí; jà Men 
ekreme bixhùdihí; jà Men xhàde bilutfihí; jà Men teaz’zeze 
bikudretihí; jà Men kad’dere bihikmetihí; jà Men hakeme 
bitedbijrihí; jà Men debbere bi ilmihí; jà Men texhàveze bihilmihí; jà 
Men denà fij uluv’vihí; jà Men alà fij dunuv’vihí, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 

)82( منْ اَنْعيا م هلنْ  بِطَويا م هبِلُطْف نْ جاديا م هودبِج نْ اَكْرَميا م

زَّزتَع رنْ قَديا م هتررَ  بِقُدبنْ ديا م بيرِهبِتَد كَمنْ حيا م هتكْمبِح

  يا منْ دنى فى علُّوِه يا منْ عال فى دنُوه منْ تَجاوز بِحلْمه بِعلْمه يا
 
 (83) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që krijon çka dëshiron; O Ti që 
vepron siç dëshiron; O Ti që e udhëzon në rrugën e 
drejtë atë që e do; O Ti që çon në rrugën e humbjes atë 
që dëshiron; O Ti që dënon atë që do; O Ti që fal 
mëkatet e atij që dëshiron; O Ti që lartëson cilin të 
dëshirosh; O Ti që poshtëron atë që do; O Ti që formon 
në mitra çka dëshiron; O Ti që përveçon me mëshirën 
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Tënde cilin të dëshirosh - Ty nuk të mungon asgjë e nuk 
ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men 
jakhluku mà jeshàu; jà Men jef’alu mà jeshàu; jà Men jehdij men 
jeshàu; jà Men judil’lu men jeshàu; jà Men juadh’dhibu men jeshàu; 
jà Men jagfiru limen jeshàu; jà Men juiz’zu men jeshàu; jà Men 
judhil’lu men jeshàu; jà Men jusav’viru fil-erhàmi mà jeshàu; jà Men 
jakhtas’su birahmetihí men jeshàu, subhàneke jà là ilàhe il’là 
ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri 
jà Rab’b.] 
 

يا منْ يفْعلُ ما يشَاء يا منْ يهدى منْ  ما يشَاء يا منْ يخْلُقُ )83(

يا منْ يعذِّب منْ يشَاء يا منْ يغْفرُ  منْ يشَاء يشَاء يا منْ يضلُّ

يا منْ يذلُّ منْ يشَاء يا منْ يصور  يعزُّ منْ يشَاء لمنْ يشَاء يا منْ

 يخْتَص بِرَحمته منْ يشَاء  يشَاء يا منْ فى االْرحامِ ما
 

 (84) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që nuk ke as grua e as fëmi; O Ti që 
për çdo send ke bërë caktim; O Ti që nuk ke shok në 
sundimin Tënd; O Ti që engjëjt i ke bërë mesazhierë; O Ti 
që ke bërë në qiell pozicione për trupat qiellorë; O Ti që e 
bëre tokën të qëndrueshme; O Ti që prej ujit krijove 
njeriun; O Ti që për çdo send bëre kohë të caktuar; O Ti që 
ke rrethuar çdo send me dituri; O Ti që çdo send e ke 
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numëruar një për një - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke 
nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! 
- [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men lem jet’tekhidh 
sàhibten ue là veleden; jà Men xheale likul’li shej’in kadren; jà Men là 
jushriku fij hukmihí ehaden; jà Men xhealel-melàikete rusulen; jà Men 
xheale fi-s’semài burùxhen; jà Men xhealel-erda karàren; jà Men 
khaleka minel-mài beshern; jà Men xheale likul’li shej’im emeden; jà 
Men ehàta bikul’li she’in ilmen; jà Men ahsà kul’le shej’in adeden, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 

منْ جعلَ لكُلِّ شَىء  وال ولَداً يا يا منْ لَم يتَّخذْ صاحبةً )84(

هكْمفى ح شْرِكنْ ال يراً يا منْ قَدداً يا مالً  اَحسكَةَ رالئلَ المعج

االَرض قَراراً يا منْ  يا منْ جعلَ يا منْ جعلَ فى السماء برُوجاً

اَمداً يا منْ اَحاطَ بِكُلِّ  لكُلِّ شَىء خَلَقَ منَ الماء بشَراً يا منْ جعلَ

ءصى كُلَّ شَىنْ اَحلْماً يا مع ءداً شَىدع 
 

 (85) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o i Pari, o i Fundit; o i Dukshëm; o i Padukshëm; o 
Mirëbërës; o i Vërtetë; o i Vetëm; o Tek; o i Domosdo-
shëm; o i Përhershëm pa ndërprerje - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
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Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà Ev’vel; jà Àkhir; jà Dhàhir; jà 
Bàtin; jà Berr’rru; jà Hak’ku; jà Ferd; jà Vitr; jà Samed; jà Sermed, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 (85)مرُ ِإاَللَّهرُ يا ظَاهلُ يا اخيا اَو كمبِاس ئَلُكنُ يا نِّى اَساطيا ب 

 درْميا س دميا وِتْرُ يا ص قُّ يا فَرْدرُّ يا حب 
 
 (86) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i miri i Njohur që është njohur; o 
më i miri i Adhuruar që është adhuruar; o më i shtrejti i 
Falenderuar që është falenderuar; o më i madhi i Përme-
ndur që është përmendur; o më i larti i Lavdëruar që është 
lavdëruar; o më e përparshmja Qënie që është kërkuar; o 
më i larti i Cilësuar që është cilësuar; o më i madhi Qëllim 
që është synuar; o më i respektuari Përgjigjës që është lutur; 
o më i nderuari i Dashur që është njohur - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që s’ka zot 
tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
khajre Ma’rùfin urife; jà efdale Ma’bùdin ubide; jà exhel’le Meshkùrin 
shukire; jà eaz’ze Medhkùrin dhukire; jà aëlà Mahmudin humide; jà 
akdeme Meuxhùdin tulibe; jà erfea Meusùfin vusife; jà ekbere 
Maksùdin kuside; jà ekreme Mes’ùlin suile; jà eshrefe Mahbùbin ulime, 
subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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عرِف يا اَفْضَلَ معبود عبِد يا اَجلَّ مشْكُورٍ  معرُوف يا خَيرَ )86(

يا اَعلى محمود حمد يا اَقْدم موجود  اَعزَّ مذْكُورٍ ذُكرَ شُكرَ يا

فَعيا اَر بطُل وفصوم  يا اَكْرَم دقُص ودقْصرَ ميا اَكْب فصو

 محبوبٍ علم  اَشْرَف مسئُولٍ سئلَ يا
 
 (87) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Dashuri i atyre që qajnë; o Zotëria i 
atyre që kërkojnë mbështetje; o Udhëzuesi i rrugë-
humburve; o Miku i besimtarëve; o Shoqëruesi i dhikër-
bërësve (përkujtuesve); o Frikësues për të dëshpëruarit; o 
Shpëtues i të sinqertëve; o më i Fuqishmi i të fuqishmëve; 
o më i Dituri i të diturve; o Zoti i gjithë njerëzve - Ty nuk 
të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk 
ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na 
shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-
rr’Rrahijm: Jà Habijbel-bàkijn; jà Sej’jidel-mutevek’kilijn; jà 
Hàdijel-mudil’lijn; jà Velij’jel-mu’minijn; jà Enijse-dh’dhàkirijn; jà 
Mefzeal-melhùfijn; jà Munxhije-s’sàdikijn; jà Akderl-kàdirijn; jà 
Aëlemel-àlimijn; jà Ilàhel-khalki exhme’ijn, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
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المضلّينَ يا  هادى يا حبيب الباكينَ يا سيد المتَوكِّلينَ يا )87(

فْزَعرينَ يا مالذَّاك نينَ يا اَنيسؤْمالم ىلوفينَ ولْهالم  نْجِىيا م

 الخَلْقِ اَجمعينَ  يا اله الصادقينَ يا اَقْدر القَادرينَ يا اَعلَم العالمينَ
 
 (88) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që u lartësuve dhe mposhte; O Ti 
që sundove dhe caktove, O Ti që për të padukshmen u 
njoftove; O Ti që u adhurove dhe falenderove; O Ti që u 
kundërshtove dhe fale; O Ti që nuk të kap mendimi; O Ti 
që nuk të percepton syri; O Ti që për Ty nuk mbetet e 
panjohur asnjë shenjë; o Furnizues me ushqim i njerëzve; 
o i Gjithëmundshmi për çdo caktim - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Men alà fekahere; jà Men meleke fekadere; jà Men betane fekhabere; 
jà Men ubide feshekere; jà Men usije fegafere; jà Men là tahvijhil-fikru; 
jà Men là judrikuhu besarun; jà Men là jakhfà alejhi etherun; jà 
Ràzikal-besher; jà Mukad’dire kul’li kader, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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فَخَبرَ يا منْ عبِد  منْ بطَنَ يا منْ عال فَقَهرَ يا منْ ملَك فَقَدر يا )88(

منْ ال يدرِكُه بصرٌ  تَحويه الفكَرُ يا فَشَكَرَ يا منْ عصى فَغَفَرَ يا منْ ال

 كُلِّ قَدرٍ  البشَرِ يا مقَدر يا منْ ال يخْفى علَيه اَثَرٌ يا رازِقَ
 
 (89) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem ty me emrin Tënd 
o Ruajtës; o Fillues i çdo krijese; o Krijues i njerëzve; o i 
Lartë; o i Çelës i sendeve; o Hapës; o Zbulues; o Garantues; 
o Urdhërues për punë të mirë, o Ndalues për punë të këqia 
- Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti 
që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, 
na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà 
Hàfidhu; jà Bàri’u; jà Dhàri’u; jà Bàdhikhu; jà Fàrixhu; jà Fàtihu; jà 
Kashifu; jà Dàminu; jà Àmiru; jà Nàhij, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
 

)89(  مظُ ياإِاَللَّهافيا ح كمبِاس ئَلُكارِئُ يا ذَارِئُ نِّى اَسيا  ب

 مرُ يا نَاهىآباذخُ يا فَارِج يا فَاتح يا كَاشف يا ضَامنُ يا 
 
 (90) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që nuk e di të fshehtën askush veç 
Teje; O Ti që nuk e largon të keqen askush veç Teje; O Ti 
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që nuk e krijon njeriun askush veç Teje; O Ti që nuk e fal 
fajin askush veç Teje; O Ti që nuk e plotëson mirësinë 
askush veç Teje; O Ti që nuk i përmbys zemrat askush veç 
Teje; O Ti që nuk i sistemon punët askush veç Teje; O Ti 
që nuk e lëshon shiun askush veç Teje; O Ti që nuk e 
shpërndan furnizimin me ushqim askush veç Teje; O Ti që 
nuk i ngjall të vdekurit askush veç Teje - Ty nuk të 
mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka 
zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne 
prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: 
Jà Men là jasrifu-s’sùe il’là Hù; jà Men là jaëlemul-gajbe il’là Hù; jà 
Men là jakhlukul-khalka il’là Hù; jà Men là jagfiru-dh’dhenbe il’là 
Hù; jà Men là jutim’mu-n’niëmete il’là Hù; jà Men là jukal’libul-
kulùbe il’là Hù; jà Men là judeb’birul-emre il’là Hù; jà Men là 
junez’zilul-gajthe il’là Hù; jà Men là jebsutu-rr’rrizka il’là Hù; jà Men 
là juhjil-meutà il’là Hù, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
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االَّ هو يا  منْ ال يعلَم الغَيب االَّ هو يا منْ ال يصرِف السوء يا(90) 

منْ ال يتم  منْ اليغْفرُ الذَّنْب اال هو يا هو يا اليخْلُقُ الخَلْقَ االَّ منْ

يدبرُ االَمرَ  االَّ هو يا منْ ال يقَلِّب القُلُوب االَّ هو يا منْ ال النِّعمةَ

االَّ هو  منْ ال ينَزِّلُ الْغَيثَ االَّ هو يا منْ ال يبسطُ الرِّزقَ االَّ هو يا

 يحيِى الموتى االَّ هو  ال يا منْ
 
 (91) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ndihmues i të pafuqishmëve; o 
Bashkudhtar i të mërguarve; o Ndihmues i të afërmve; o 
Mposhtës i armiqve; o Ngritës i qiellit; o Shoqërues i të 
pastërve; o i Dashur i të ruajturve nga mëkatet; o Thesar i të 
varfërve; o Zot i të pasurve; o më i Respektuari i të 
nderuarve - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Muijne-d’duafài; jà 
Sàhibel-gurebài; jà Nàsirel-eulijài; jà Kàhirel-aëdài; jà Ràfia-s’semài; 
jà Enijsel-asfijài; jà Habijbel-etkijài; jà Kenzel-fukarài; jà Ilàhel-
agnijài; jà Ekremel-kuremài, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
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)91( باحيا ص فَاءعينَ الضُعيا يا م اءرَ  الغُرَبيا قَاه اءيلرَ االَونَاص

اَنيس االصفياء ياحبيب االتْقياء يا كَنْزَ  االعداء يا رافع السماء يا

 اَكْرَم الكُرَماء الفُقَرَاء يا اله االَغْنياء يا
 
 (92) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Mjaftueshëm prej çdo sendi; o 
Mbikqyrës mbi çdo send; O Ti që nuk të ngjason asnjë 
send; O Ti që sundimin Tënd nuk e shton asnjë send; O 
Ti që për Ty nuk mbetet e fshehur asnjë send; O Ti që në 
thesaret e Tua nuk mungon asnjë send; O Ti që asnjë send 
nuk është si Ty; O Ti që asnjë send nuk i fshihet diturisë 
Tënde; O Ti që je i gjithinformuar për çdo send; O Ti që 
mëshira Jote ka përfshirë çdo send - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Kàfijen an kul’li shej’in; jà Kàimen alà kul’li shej’in; jà Men là 
jushbihuhù shej’un; jà Men là jezijdu fij mulkihí shej’un; jà Men là 
jakhfà alejhi shej’un; jà Men là jenkusu min khazàinihí shej’un; jà 
Men lejse kemithlihí shej’un; jà Men là jaëzubu an ilmihí shej’un; jà 
Men huve khabijrun bikul’li shej’in; jà Men vesi’at rahmetuhù kul’le 
shej’in, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, 
elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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ال  كَافياً منْ كُلِّ شَىء يا قَائماً على كُلِّ شَىء يا منْ ا ي(92) 

هشْبِهي هلَيخْفى عنْ ال ييا م ءشَى هلْكفى م زيدنْ ال ييا م ءشَى 

شَىء يا  منْ ال ينْقُص منْ خَزَائنه شَىء يا منْ لَيس كَمثْله شَىء يا

 يعزُب عنْ علْمه شَىء يا منْ هو خَبيرٌ بِكُلِّ شَىء يا منْ مْن ال

تعسو  ءكُلَّ شَى تُهمحر 
 

 (93) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o Respektues; o Mirësidhënës; o Dhënës; o Pasurues; 
o Asgjësues; o Tubues; o Jetëdhënës; o Kënaqësidhënës; o 
Shpëtues - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, ndihmë, 
ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-
rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’llàhum’me in’nij es’eluke bismike jà 
Mukrim; jà Mut’im; jàmun’im; jà Muëtij; jà mugnij; jà Mufnij; jà 
Muknij; jà Muhjij; jà Murdij; jà Munxhij, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 

)93(  مياإِاَللَّه كمبِاس ئَلُكنِّى اَس مطْعيا م كْرِميا  م منْعيا م

 منْجِى  يا معطى يا مغْنى يا مقْنى يا مفْنى يا محيى يا مرْضى
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 (94) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Pari pa fillim dhe i Fundit pa 
mbarim i çdo sendi; o Zoti e Sunduesi i çdo sendi; o 
Edukuesi dhe Bërësi i çdo sendi; o Filluesi dhe Krijuesi i 
çdo sendi; o Shtrënguesi dhe Dhënësi i çdo sendi; o 
Nismëtari dhe Kthyesi i çdo sendi; o Bërësi dhe Caktuesi 
i çdo sendi; o Formuesi dhe Transformuesi i çdo sendi; o 
Jetëdhënësi dhe Vdekësi i çdo sendi; o Krijuesi dhe 
Trashëguesi i çdo sendi - Ty nuk të mungon asgjë e nuk 
ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Ev’vele 
kul’li shej’in ue Àkhiruhù; jà Ilàhe kul’li shej’in ue Melijkehù; jà 
Rab’be kul’li shej’in ue Sàniahù; jà Bàrie kul’li shej’in ue 
Khàlikahù; jà Kàbida kul’li shej’in ue Bàsitahù; jà Mubdie kul’li 
shej’in ue Muijdehù; jà Munshie kul’li shej’in ue Mukad’diruhù; jà 
Mukev’vine kul’li shej’in ue Muhav’vilehù; jà Muhjije kul’li shej’in 
ue Mumijtehù; jà Khàlika kul’li shej’in ue Vàrithehù, subhàneke 
jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, 
khal’lisnà mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

 مليكَه يا رب و آخرَه يا اله كُلِّ شَىء شَىء و يا اَولَ كُلِّ )94(

و ءارِئَ كُلِّ كُلِّ شَىيا ب هعانص و ءكُلِّ شَى يا قَابِض قَهخَال ءشَى 

و و ءئَ كُلِّ شَىدبيا م طَهاسئَ كُلِّ بنْشيا م هعيدم ءشَى و  هرقَدم
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 يا خَالقَ مميتَه محولَه يا محيِى كُلِّ شَىء و مكَونَ كُلِّ شَىء و يا

 وارِثَه  شَىء و كُلِّ
 
 (95) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O më i miri Përmendës dhe i Përme-
ndur; o më i miri Falenderues dhe i Falenderuar; o më i 
miri Lavdërues dhe i Lavdëruar; o më i miri Dëshmues 
dhe i Dëshmuar; o më i miri Thirrës dhe i Thirrur; o më i 
miri Pranues dhe i Pranuar; o më i miri Qetësues dhe i 
Qetësuar; o më i miri Shoqërues dhe Kuvendues; o më i 
miri Qëllim dhe i Kërkuar; o më i miri i Dashur dhe i 
Dashuruar - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà khajre Dhàkirin ue 
Medhkùrin; jà khajre Shàkirin ue Meshkùrin; jà khajre Hàmidin ue 
Mahmùdin; jà khajre Shàhidin ue Mesh’hùdin; jà khajre Dàin ue 
Med’uv’vin; jà khajre Muxhijbin ue Muxhàbin; jà khajre Muënisin 
ue enijsin; jà khajre Sàhibin ue Xhelijsin; jà khajre Maksùdin ue 
Matlùbin; jà khajre Habijbin ue Mahbùbin, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)95( رٍ ورَ ذَاكرٍ يا خَيرَ شَاكذْكُورٍ يا خَيم شْكُورٍ وم  دامرَ حيا خَي

و و درَ شَاهيا خَي ودمحاعٍ مرَ ديا خَي ودشْهم و وعدرَ  ميا خَي
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جيبٍ وم سٍ وونرَ مابٍ يا خَيجرَ مبٍ اَنيسٍ يا خَياحص ليسٍ  وج

و ودقْصرَ ميا خَي بيبٍ ورَ حطْلُوبٍ يا خَيوبٍ مبحم 
 
 (96) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që i përgjigjesh atij që të thërret; O 
Ti që je i dashur për atë që të bindet; O Ti që je i afërt për 
atë që e do; O Ti që je mbikqyrës për atë që kërkon 
ruajtjen Tënde; O Ti që je bujar ndaj atij që të lutet Ty; O 
Ti që je i butë ndaj atij që të kundërshton Ty; O Ti që je 
mëshirëmadh në madhështinë Tënde; O Ti që je 
madhështor në urtësinë Tënde; O Ti që je i kahershëm në 
bamirësinë Tënde; O Ti që je i gjithëditur për cilindo që të 
synon - Ty nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për 
asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, ndihmë, 
ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o Zot! - 
[Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men Huve limen 
deàhu Muxhijbun; jà Men Huve limen etàahù Habijbun; jà Men 
Huve ilà Men ehab’behù Karijbun; jà Men Huve bimeni-stahfedhehù 
Rekijbun; jà Men Huve bimen rexhàhu Kerijmun; jà Men Huve 
bimen asàhu Halijmun; jà Men Huve fij adhametihí Rahijmun; jà 
Men Huve fij hikmetihí Adhijmun; jà Men Huve fij ihsànihí 
Kadijmun; jà Men Huve bimen eràdehù alijmun, subhàneke jà là 
ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
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 منْ هو لمنْ دعاه مجيب يا منْ هو لمنْ اَطَاعه حبيب يا يا(96) 

 منْ اَحبه قَريب يا منْ هو بِمنِ استَحفَظَه رقيب يا منْ منْ هو الى

اهجنْ ربِم وفى  ه ونْ هيا م ليمح اهصنْ عبِم ونْ هيا م كَريم

هتظَمنْ عيا م حيمر  هانسحفى ا ونْ هيا م ظيمع هتكْمفى ح وه

ونْ هيا م نْ قَديمبِم  ليمع هاداَر 
 
 (97) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Zoti im, unë të lutem Ty me emrin 
Tënd o Shkakbërës; o i Dëshiruar; o Drejtësidhënës, o 
Sistemues; o Frikësues; o Paralajmërues; o Kujtues; o 
Nënshtrues; o Shndërrues - Ty nuk të mungon asgjë e 
nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç 
Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, 
o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: All’làhum’me 
in’nij es’eluke bismike jà Museb’bib; jà Mureg’gib; jà Mukal’lib; jà 
Muak’kib; jà Muret’tib; jà Mukhav’vif; jà Muhadh’dhir; jà 
Mudhek’kir; jà Musekh’khir; jà Mugaj’jir, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
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)97(  مياإِاَللَّه ببسيا م كمبِاس ئَلُكيا نِّى اَس رَغِّبيا  م قَلِّبم

 مغَيرُ  مذَكِّرُ يا مسخِّرُ يا معقِّب يا مرَتِّب يا مخَوف يا محذِّر يا
 
 (98) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që dituria Jote është e përpar-
shme; O Ti që premtimi Yt është i vërtetë; O Ti që 
butësia Jote është e dukshme; O Ti që urdhëri Yt është 
zotërues; O Ti që libri Yt është i përsosur; O Ti që 
vendimi Yt është i pranishëm; O Ti që Kur’àni Yt është i 
lavdishëm; O Ti që sundimi Yt është i gjithëhershëm; O 
Ti që mirësia Jote është gjithëpërfshirëse; O Ti që froni 
Yt është madhështor - Ty nuk të mungon asgjë e nuk 
ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër veç Teje, 
ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej Zjarrit, o 
Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà Men 
ilmuhù sàbikun; jà Menvaëduhù sàdikun; jà Men lutfuhù dhàhirun; 
jà Men emruhù gàlibun; jà Men kitàbuhù muhkemun; jà Men 
kadàuhù kàinun; jà Men Kur’ànuhù mexhijdun; jà Men mulkuhù 
kadijmun; jà Men arshuhù adhijmun, subhàneke jà là ilàhe 
il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-
n’nàri jà Rab’b.] 
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يا  لُطْفُه ظَاهرٌ يا منْ علْمه سابِقٌ يا منْ وعده صادقٌ يا منْ )98(

نْ قَضَائُهيا م كَمحم هتَابنْ كيا م بغَال رُهنْ اَمنْ منٌ يا مكَائ  قُرْآنُه

 عظيم  عرْشُه مجيد يا منْ ملْكُه قَديم يا منْ فَضْلُه عميم يا منْ
 
 (99) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O Ti që një zë nuk të ndalon të dëgjosh 
zë tjetër; O Ti që nuk të pengon një punë nga një punë 
tjetër; O Ti që nuk të shpërqendron një fjalë nga një fjalë 
tjetër; O Ti që nuk të gabon një pyetje nga një pyetje 
tjetër; O Ti që nuk ta fsheh një send sendin tjetër; O Ti që 
nuk të lodh zhurma e të këqinjve; O Ti që je qëllimi më i 
lartë i dashamirëve; O Ti që je synimi i fundit i 
vendosmërisë së dijetarëve; O Ti që je synimi i fundit i 
kërkesës së kërkuesve; O Ti që nuk mbetet e fshehur ndaj 
Teje asnjë grimcë në të gjitha botët - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Men là jeshgaluhù sem’un an sem’in; jà Men là jemneuhù fi’lun an 
fiëlin; jà Men là julhijhi kaulun an kaulin; jà Men là jugal’lituhù 
suàlun an suàlin; jà Men là jahxhubuhù shej’un an shej’in; jà Men là 
jubrimuhù ilhàhul-mulih’hijn; jà Men Huve gàjetu muràdil-murijdijn; 
jà Men Huve muntehà himemil-àrifijn; jà Men Huve muntehà talebi-
t’tàlibijn; jà Men là jakhfà alejhi dherr’rretun fil-àlemijn, subhàneke 
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jà là ilàhe il’là ente, elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà 
mine-n’nàri jà Rab’b.] 
 

)99( هنَعمنْ ال يعٍ يا ممنْ سع عمس شْغَلُهنْ ال ينْ يا ملٌ ععف 

 فعلٍ يا منْ ال يلْهيه قَولٌ عنْ قَولٍ يا منْ ال يغَلِّطُه سؤالٌ عنْ سؤالٍ

احلحا هرِمبنْ ال ييا م ءنْ شَىع ءشَى هبجحنْ ال يينَ يا يا محلالْم 

 العارِفينَ يا منْ منْ هو غَايةُ مرَاد المريدينَ يا منْ هو منْتَهى هممِ

 العالَمينَ هو منْتَهى طَلَبِ الطَّالبينَ يا منْ ال يخْفى علَيه ذَرةٌ فى
 

 (100) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: O i Butë që nuk shpejton; o Bujar që nuk 
mbledh dorën; o i Vërtetë që nuk ndryshon; o Dhurues që 
nuk vonon; o Mposhtës që nuk mundesh; o Madhështor 
që nuk përshkruhesh; o Drejtësi që nuk bën padrejtësi; o i 
Pasur që nuk varfërohesh; o i Madh që nuk zvogëlohesh; 
o Ruajtës që nuk të zë shkujdesja - Ty nuk të mungon 
asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, o Ti që nuk ka zot tjetër 
veç Teje, ndihmë, ndihmë, ndihmë, na shpëto ne prej 
Zjarrit, o Zot! - [Bismi-l’làhi-rr’Rrahmàni-rr’Rrahijm: Jà 
Halijmen là ja’xhelu; jà Xhev’vàden là jebkhalu; jà Sàdikan là 
jukhlifu; jà Veh’hàben là jemel’lu; jà Kàhiren là juglebu; jà Adhijmen là 
jùsafu; jà Adlen là jehijfu; jà Ganij’jen là jeftekiru; jà Kebijren là 
jasguru; jà Hàfidhan là jagfulu, subhàneke jà là ilàhe il’là ente, 
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elgauthe, elgauthe, elgauthe, khal’lisnà mine-n’nàri jà 
Rab’b.] 
 

 (100)فخْلقاً ال يادخَلُ يا صباداً ال يولُ يا ججعليماً ال ييا يا ح 

 عدالً ال وهاباً ال يملُّ يا قَاهراً ال يغْلَب يا عظيماً ال يوصف يا

حانَكبغْفُلُ سظاً اليافغُرُ يا حصرُ يا كَبيراً ال يفْتَقاً ال يييا غَن حيفي 

. ربِّ يا ال اله االَّ اَنْت الْغَوثَ الْغَوثَ خَلِّصنَا منَ النَّارِ يا
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1 - PËRGJËRIMI I TË PENDUARVE 

(Munàxhàtu-t’tàibijn) 
 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, gabimet e mia më kanë veshur mua rrobën e 
poshtërimit; largimi prej Teje më ka përfshirë mua në 
mjerim; fajet e mia të mëdha e kanë vdekur zemrën 
time; prandaj, Ti ngjalle atë me një pendim para Teje; o 
Shpresa ime dhe Dëshira ime më e madhe; o Kërkesa 
ime dhe Qëllimi im më i lartë; betohem në madhërinë 
Tënde se përveç Teje nuk gjej tjetër Falës për mëkatet e 
mia; nuk shoh të ketë Fashues tjetër përveç Teje për 
kockat e mia të thyera. Vërtet, jam nënshtruar duke u 
prirur kah Ti; kërkoj qetësim vetëm tek Ti; nëse Ti më 
përze nga porta Jote, ku të strehohem; nëse Ti më 
spraps nga prania Jote, tek kush të kërkoj mbrojtje?! 
Mjerë për turpin tim, mjerë për diskreditimin tim, mjerë 
për punën time të keqe dhe për gabimet e mia! 
 Të lutem Ty o Falës i fajit të madh; o Fashues i kockës 
së thyer; të më falësh mua mëkatet shkatërruese; të më 
mbulosh mua të fshehtat diskredituese; Ditën e 
Gjykimit mos më lër mua pa freskun e faljes Tënde dhe  
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 ِبينئِاتال : مناجات يولال ا
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 منْك لباس لهِى اَلْبستْنى الْخَطايا ثَوب مذَلَّتى وجلَّلَنى التَّباعدإِ

نْكةٍ مببِتَو يِهتى فَاَحجِناي ظيمقَلْبى ع اَماتكَنَتى وسلى ميا اَم 

سواك  وبغْيتى ويا سؤْلى ومنْيتى فَو عزَّتك ما اَجِد لذُنوبى

لَيك إِ وال اَرى لكَسرى غَيرَك جابِراً وقَد خَضَعت بِاالِْنابةِ غافراً

تنَوعذُ ونْ اَلوفَبِم نْ بابِكتَنى منْ طَرَدفَا كيكانَةِ لَدتبِاالِْس 

اَسفاه منْ خَجلَتى  عنْ جنابِك فَبِمنْ اَعوذُ فَوا وانْ رددتَنى

منْ سوء عملى واجتراحى اَسئَلُك يا غافرَ  ووا لَهفاه وافْتضاحى

الْعظْمِ الْكَسيرِ اَنْ تَهب لى موبِقات  ويا جابِرَ الذَّنْبِ الْكَبيرِ

ئرِ وال تُخْلنى فى مشْهد االسر علَى فاضحات ئرِ وتَستُرَااْلجر

فْوِكع رْدنْ بةِ ميامالْق  غَفْرِكو
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të faljes së fajeve; mos më zhvish mua prej rrobave e 
mbulesave të Tua të bukura! Zoti im, bëj hije mbi 
mëkatet e mia me retë e mëshirës Tënde; dërgo mbi të 
metat e mia renë e butësisë Tënde!  
 Zoti im, a nuk kthehet skllavi i arratisur vetëm se tek 
padroni i tij?! A e heq zemërimin prej këtij të arratisuri 
ndonjë tjetër veç padronit të tij?! 
 Zoti im, nëse pendimi për fajin e bërë është pendesë, 
betohem në madhështinë Tënde se unë jam nga të 
penduarit. Nëse kërkimi i faljes së mëkateve është kër-
kesë për falje mëkatesh, unë jam prej atyre që kërkojnë 
faljen e mëkateve. Vetëm për Ty është kënaqësia derisa 
Ti të kënaqesh.  
 Zoti im, me fuqinë Tënde mbi mua, pranoje pendimin 
tim; me butësinë Tënde, më fal mua; me diturinë Tënde 
për mua, më shoqëro mua!  
 Zoti im, Ti je Ai që ke hapur për robët e Tu një portë 
për të hyrë në faljen Tënde dhe e ke emërtuar (quajtur) 
“pendim” (teube). Ti ke thënë: “…Pendohuni sinqe-
risht para Allahut…”; nuk ka më justifikim për shkuj-
desje për të hyrë në portën e pendimit pas hapjes së 
kësaj porte. Zoti im, nëse e keqja e fajit është prej robit 
Tënd, le të jetë e mirë falja nga ana Jote.  
 Zoti im, nuk jam unë i pari që të ka kundërshtuar Ty 
dhe që Ti e ke falur, e as i pari që i ka kthyer shpinën 
njohjes Tënde dhe që Ti ke derdhur bujari mbi të.  
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و و كفْحميلِ صنْ جرِنى مالتُع  تْرِكلىإِسذُنُوبى لهى ظَلِّلْ ع 

و كتمحر غَمام  كاْفَتر حابوبى سيلى علْ عسلْ لهِىإِاَره 

 سخَطه اَحد سواه يرْجِع الْعبد االبِقُ اال الى مواله اَم هلْ يجيرُه منْ

 منَ النّادمينَ لهِى انْ كانَ النَّدم علَى الذَّنْبِ تَوبةً فَانّى وعزَّتكإِ

نَ وم نّى لَكطَّةً فَانَ الْخَطيئَةِ حم غْفارتنْ كانَ االِْسرينَ اتَغْفسالْم 

 بِحلْمك و لهِى بِقُدرتك علَى تُب علَىإِلَك الْعتْبى حتّى تَرْضى 

 فَتَحت لهى اَنْت الَّذىإِعنّىِ اعف عنّى وبِعلْمك بى ارفَقْ بى 

 الَى اللّه تَوبةً لعبادك باباً الى عفْوِك سميتَه التَّوبةَ فَقُلْت تُوبوا

 هفَتْح دعخُولَ الْبابِ بنْ اَغْفَلَ دم ذْروحاً فَما عنْ كانَ لهِىإِنَصا 

 كنْدنْ عم فْونِ الْعسحفَلْي كدبنْ عم الذَّنْب حلِأما اَنَا بِ لهىإِقَبو 

و هلَيع تفَتُب صاكنْ عم  .هلَيع تدفَج كرُوفعمل رَّضتَع
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O Ti që i përgjigjesh kujtdo që është në vështirësi; o 
Largues i dëmit; o i Madhi mirëbërës; o i Gjithëditur për 
të fshehtat; o Mbulues i përkryer (i mëkateve); kërkoj 
ndërmjetësim pranë Teje me bujarinë e me nderimin 
Tënd; kërkoj ndërmjetësim me ngrohtësinë e dashurisë 
Tënde, si dhe mëshirë vetëm prej Teje; pranoje lutjen 
time, mos e ndërpre shpresën që unë kam në Ty; 
pranoje pendimin tim dhe shlyeje faji tim me mirësinë 
Tënde dhe me mëshirën Tënde, o më Mëshirëmadhi i 
mëshiruesve! 
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جيبى يا مليماً بِما فالْبِرِّ يا ع ظيمالضُّرِّ يا ع فضْطَرِّ يا كاشالْم 

تَوسلْت  و جميلَ الستْرِ استَشْفَعت بِجودك وكَرَمك الَيك السرِّ يا

نابِكبِج) كنانبِج (و كمتَرَح عائى ود تَجِبفَاس كيال  لَد

بجائ تُخَير فيك و و نِّككَفِّرْ خَطيئَتى بِمتى وبلْ تَوتَقَب 

. رحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
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2 - PËRGJËRIMI I ANKUESVE  
(Munàxhàtu-sh’shàk’kijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: 
 Zoti im, tek Ti ankohem për atë shpirt që shtyhet kah 
e keqja dhe fillon gabimin duke të kundërshtuar Ty me 
pasion dhe duke iu ekspozuar zemërimit Tënd. Ky 
shpirt më çon mua nëpër shtigjet e shkatërrimit dhe më 
bën mua tek Ti më të poshtëruarin e të shkatërruarve; 
më bën me shumë sëmundje e me shpresa të mëdha. 
Nëse atë shpirt e prek e keqja ankohet dhe nëse atij i 
privohet e mira, mbledh dorën e nuk jep dhe priret kah 
lojrat dhe veprimet e qejfit; i mbuluar me shkujdesje e 
harresë. Ai shpirt shpejton me mua në humnerë dhe më 
ndalon të bëj pendim.  
 O Zoti im, tek Ti ankohem për një armik që mua më 
çon në rrugën e humbjes; për një djall që më mashtron 
dhe më ka mbushur zemrën me cytje; ai i ka rrethuar 
telat e zemrës sime, ai më ndihmon në realizimin e 
dëshirave dhe më zbukuron dashurinë për këtë botë, ai 
ka hyrë mes meje dhe mes bindjes për afrim.  
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 الشَاكينَ : مناجات الثانية
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 مبادرةً الى الْخَطيئَةِ لهِى الَيك اَشْكُو نَفْساً بِالسوء اَمارةً وإِ

ةً وولَعم عاصيكبِمبى و لُكرِّضَةً تَستَعم كخَطسل كسالم 

و كهاللَلِ الْمكَثيرَةَ الْع كنَ هالواَه كنْدلُنى ععلِ  تَجطَويلَةَ االْم

 الَى اللَّعبِ و تَمنَع ميالَةً مسها الْخَيرُ انْ مسها الشَّرُّ تَجزَع و انْ

وتُسوفُنى  السهوِ تُسرِع بى الى الْحوبةِ مملُوةً بِالْغَفْلَةِ و اللَّهوِ

 مالَ شَيطاناً يغْوينى قَد لهِى اَشْكُو الَيك عدواً يضلُّنى وإِ بِالتَّوبةِ

رى ودواسِ صسبِالْو ىل دعاضبِقَلْبى ي هواجِسه وى اَحاطَتالْه و 

نْيا والد بنُ لى حزَيي نى ويولُ بحةِ ينَ الطّاعيب الزُّلْفى  و
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O Zoti im, tek Ti ankohem për një zemër të ashpër, 
që së bashku me cytjet është e ndryshueshme dhe që 
është veshur me ndyrësi e me vese. Ankohem për një sy 
të ngurtësuar nga qarja prej frikës Tënde dhe që synon 
vetëm atë çka e gëzon. Zoti im, nuk ka ndryshim për 
mua e fuqi përveçse me fuqinë Tënde; për mua nuk ka 
shpëtim prej gjërave të urryera të kësaj bote veçse me 
mbrojtjen Tënde. Prandaj unë të lutem Ty me (anë të) 
arritjen e urtësisë Tënde dhe me kryerjen e caktimit 
Tënd, që të mos më mënjanosh mua prej bujarisë 
Tënde dhe të mos më bësh mua objekt shpifjesh. Bëhu 
për mua Ndihmues kundër armiqve! Bëhu për mua 
Mbulues i veprimeve të turpshme e i të metave. Bëhu 
për mua Mbrojtës prej sprovave dhe Ruajtës prej 
mëkateve, me butësinë Tënde e me mëshirën Tënde, o 
më Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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 بِالرَّينِ و و الَيك اَشْكُو قَلْباً قاسياً مع الْوسواسِ متَقَلِّباً لهِىإِ

عيناً عنِ الْبكاء منْ خَوفك جامدةً وِ الى ما  و الطَّبعِ متَلَبساً

ال حولَ لى وال قُوةَ االَّ بِقُدرتك وال نَجاةَ لى  لهِىإِطامحةً  تَسرُّها

كارِهنْ مالَّ منْيا االد و كتكْمالغَةِ حبِب ئَلُكفَاَس كتمصبِع   نَفاذ

ال تُصيرَنى للْفتَنِ  لغَيرِ جودك متَعرِّضاً و ال تَجعلَنى مشيتك اَنْ

لَى كُنْ غَرَضاً ولى ع راً وناص داءوبِ  االْعيالْعخازى ولَى الْمع

راً ونَ ساتياً مواق الءالْب ماً بِر وعاصى عاصنِ الْمأَعو كفَت 

محيا اَر كتمحمينَ رالرّاح. 
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3 - PËRGJËRIMI I TË FRIKËSUARVE 

(Munàxhàtul-khàifijn) 
 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit: 
  Zoti im, a do të më dënosh mua pas besimit në Ty, apo 
do më mbash larg pas dashurisë time për Ty, apo me 
gjithë shpresën time tek Ti do më privosh nga mëshira e 
nga falja Jote me gjithë kërkimin e faljes nga ana ime për 
të më shpëtuar mua? Jo, kurrë! Për fytyrën Tënde të 
nderuar mos më humb mua! Mjerë floku im (i mjeri unë)! 
A për të vuajtur më lindi nëna, apo për t’u rraskapitur më 
rriti?! Ah, sikur të mos më kishte lindur e rritur! Ah sikur 
ta dija (o Zot) në më bëre prej të lumturve e më për-
veçove mua me afërsinë e me fqinjësinë Tënde, kështu 
do të më kënaqej syri e do të më qetësohej shpirti! 
 Zoti im, a do t’i nxish fytyrat që kanë rënë në sexhde 
për madhërinë Tënde?! A do t’i bësh memece ato gjuhë 
që kanë shqiptuar lavdërime e falenderime për lavdinë e 
për madhërinë Tënde?! A do t’i vulosësh ato zemra që 
janë palosur mbi dashurinë Tënde?! A do t’i shurdhosh 
ato veshë që kënaqen tek dëgjojnë përmendjen Tënde 
në vullnetin Tënd?!  
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نَ يخَائفال : مناجات الثالثة

 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

اياك تُبعدنى  لهى اَتَراك بعد االيمانِ بِك تُعذِّبنى اَم بعد حبىإِ

تى اَمجارتاس عم نى اَمرِمتَح كفْحصو كتمرَحجائى لر عم 

فْوِكرى بِععش تنى لَيبالْكَريمِ اَنْ تُخَي هِكجونى حاشا لملتُس 

لشَّقاءنى اَلدتَل تَها لَمتْنى فَلَيبر ناءلْعل ى اَمتْنى اُملَدو نى  وتُرَب لَم

 جِوارِك بِقُرْبِك و اَمنْ اَهلِ السعادةِ جعلْتَنى و علمت ولَيتَنى

 لهِى هلْ تُسودإِتَطْمئنَّ لَه نَفْسى  فَتَقَرَّ بِذلك عينى و خَصصتَنى

وهاً خَرَّتجلى وع بِالثَّناء نَةً نَطَقَتاَلْس تُخْرِس اَو كتظَمعساجِدةً ل 

كدجم و اَو كتبحلى مع تلى قُلُوبٍ انْطَوع عتَطْب اَو كاللَتج 

متُص  كترادفى ا كْرِكماعِ ذبِس ماعاً تَلَذَّذَتاَس
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A do t’i ulësh (kthesh të zbrazëta) ato duar që shpresat 
i kanë ngritur drejt Teje duke shpresuar në mëshirën 
Tënde?! A do t’i dënosh ato trupa që kanë punuar me 
bindje në Ty derisa janë shkërmoqur në përpjekjen në 
rrugën Tënde?! A do t’i dënosh ato këmbë që janë 
lodhur në adhurimin Tënd?! 
 Zoti im, mos i mbyll portat e mëshirës Tënde për ata 
që të besojnë Ty si Një e të Vetëm; mos u vë perde të 
përmalluarve që dëshirojnë të shohin bukuritë e Tua. 
 Zoti im, si do ta poshtërosh atë shpirt që unë ia bëra 
të dashur besimin se Ti je Zoti Një e i Vetëm duke e 
përçmuar me braktisjen Tënde? Si do ta djegësh me 
nxehtësinë e Zjarrit Tënd atë ndërgjegje të lidhur mbi 
dashurinë e zemrës për Ty? Zoti im, më ruaj mua prej 
dhimbjes së zemërimit Tënd, prej ashpërsisë së urrejtjes 
Tënde; o i Dashur, o Dhënës i mirësive, o i Gjithëmë-
shirshëm, o Mëshirëmadh, o i Gjithëfuqishëm, o 
Mposhtës i çdo sendi, o Falës i madh i mëkateve, o 
Mbulues, më shpëto mua me mëshirën Tënde prej 
dënimit të Zjarrit dhe prej skandalit të turpit, atëherë 
kur të veçohen të mirët prej të këqinjve, kur të rëndohet 
gjendja dhe të vijë frika, kur të afrohen bamirësit dhe 
kur të largohen të këqinjtë e kur të vdesë çdo shpirt, 
atëherë të gjithë do të kenë atë çka kanë bërë dhe nuk 
do t’u bëhet asnjë padrejtësi; o më Mëshirëmadhi i 
mëshiruesve! 
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االمالُ الَيك رجاء راْفَتك اَو تُعاقب اَبداناً  اَكُفّا رفَعتْها اَو تَغُلُّ

لَتمتّى عح كتفى بِطاع لَتالً  نَحجاَر ذِّبتُع اَو كتدجاهم

كتبادفى ع تعلِهى الإِ س  كتمحر واباَب ديكحولى مقْ عتُغْل

شْتاقيكم بجال تَحنِ وع  كتؤْيميلِ رلى جإِالنَّظَرِ ا لهِى نَفْس

كحيدتَها بِتَوزَزاَع فكَي و كرانجهانَةِ هلُّها بِمتُذ  قَدضَميرٌ انْع

كتدولى مع رِقُهتُح فكَي  كةِ نيرانرارنْ اَليمِ إِبِحلهِى اَجِرْنى م

كخَطظيمِ سعو منُ يا  يا غَضَبِكحيا ر حيمنّانُ يا رنّانُ يا مح

يا غَفّار اريا قَه اربج تّاريا س ذابِ النّارِ ونْ عم كتمنى بِرَحنَج 

  حالَت االحوالُ و منَ االشْرارِ و االخْيار امتاز فَضيحةِ الْعارِ اذَا

والُ وااله هالَت نُونَ قَرُبسحالْم و سيئُونَ والْم دعكُلُّ  ب تفّيو

و تبال نَفْسٍ ما كَس مونَ هظْلَمي. 
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4 - PËRGJËRIMI I SHPRESUESVE 
(Munàxhàtu-rr’rràxhijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 O Ti që kur robi të kërkon dhe i jep atë çka kërkon 
dhe kur robi shpreson atë çka është te Ti, e arrin qëlli-
min e tij. Kur robi kthehet për te Ty, Ti e afron atë; kur 
robi mëkaton hapur ndaj Teje, Ti ia mbulon fajin dhe 
kur robi mbështetet tek Ti, llogarit se Ti i mjafton atij.  
 O Zoti im, kush trokiti tek Ti të kërkojë heqjen e 
dhimbjes dhe Ti nuk ia hoqe; kush erdhi në portën 
Tënde duke shpresuar afrimin tek Ti dhe Ti nuk i dhe 
atij përparësi; a është mirë që unë të sprapsem shpresë-
humbur prej portës Tënde. Unë nuk njoh tjetër veç Teje 
të jetë cilësuar Mikbamirës?! Si të shpresoj në një tjetër 
veç Teje dhe gjithë e mira është në dorën Tënde?! Si të 
var shpresën tek të tjerët veç Teje dhe krijimi dhe 
çështja janë vetëm në dorën Tënde?! A të ndërpres 
shpresën time prej Teje, ndërsa Ti më ndihmon mua me 
mirësitë e Tua që unë nuk t’i kam lypur; apo do të më 
lësh të varfër kështu siç jam duke qenë unë jam kapur 
pas litarit Tënd?!  
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 لرَّاجِينَ : مناجات االرابعة
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و طاهاَع دبع ئَلَهذا سنْ ايا م هنْدلَ ما عذا اَما و ناهم لَّغَهذا  با

 ذَنْبِه و اذا جاهرَه بِالْعصيانِ ستَرَ على اَدناه و علَيه قَرَّبه و اَقْبلَ

و ذا غَطّاها  كَفاهو هبساَح هلَيكَّلَ عإِتَونِ الَّذى نَزَلَ بِكلهِى م 

راكساً قلْتَمم و تَهفَما قَرَي  رْتَجِياً نَداكم نِ الَّذى اَناخَ بِبابِكم

اَنْ اَرجِع عنْ بابِك بِالْخَيبةِ مصرُوفاً ولَست  اَولَيتَه اَيحسنُ فَما

رِفاَع لىوم واكس و رَكو غَيجاَر فوفاً كَيصوسانِ مبِاالِْح 

االْمرُ لَك  الْخَلْقُ و اُؤَملُ سواك و بِيدك وكَيف كُلُّه الْخَيرُ

ما لَم اَسئَلْه منْ فَضْلك اَم  قَد اَولَيتَنى و قْطَع رجائى منْكأَأََ

اَعتَصم بِحبلك  اَنَا و تُفْقرُنى الى مثْلى
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O Ti që me mëshirën Tënde ke lumturuar qëllim-
bërësit dhe nuk ke rënduar me dënimin Tënd kërkuesit 
e faljes së mëkateve. 
 Si të harroj unë Ty dhe Ti vazhdon të jesh gjithmonë 
në kujtesën time?! Si të jem i shkujdesur ndaj Teje, kur 
Ti je Vëzhguesi im?! Zoti im, me dorën time jam kapur 
pas fundit të bujarisë Tënde dhe shpresën e kam të 
madhe për të arritur dhëniet e Tua; prandaj më shpëto 
mua me sinqeritetin e besimit në Ty që je Zoti Një e i 
Vetëm, më bëj mua prej robëve të Tu të pastër; o Ti që 
vetëm tek Ty strehohet çdo i deportuar dhe tek Ti 
shpreson çdo kërkues; o më i miri Shpresëdhënës; o më 
i nderuari i Adhuruar; o Ti që nuk e kthen mbrapsht atë 
që të kërkon Ty dhe as nuk ia humb shpresën atij që 
shpreson tek Ti. O Ti që porta Jote është e hapur për 
adhuruesin Tënd dhe perdja Jote është e ngritur për atë 
që shpreson tek Ty, të lutem Ty me bujarinë Tënde të 
bësh mirësi për mua nga dhëniet e Tua me gjërat që 
kënaqin syrin tim dhe nga shpresa Jote të japësh ato 
gjëra që qetësojnë shpirtin tim; nga dituria Jote e gjerë të 
më japësh ato mirësi me të cilat lehtësohen pësimet e 
kësaj bote dhe me të cilat ndriçohet shikimi im prej 
veshjeve të verbërisë, me mëshirën Tënde o më 
Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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الْمستَغْفرُونَ  لَم يشْقَ بِنَقْمته منْ سعد بِرَحمته الْقاصدونَ و يا

فكَي و اَنْسيك رى وتَزَلْ ذاك لَم و نْكو عاَلْه فبى كَيراقم اَنْت 

 لنَيلِ عطاياك بسطْت اَملى بِذَيلِ كَرَمك اَعلَقْت يدى و لهىإِ

اجعلْنى منْ صفْوةِ عبيدك يا منْ  بِخالصةِ تَوحيدك و فَاَخْلصنى

 يا كُلُّ طالبٍ اياه يرْتَجى يا خَيرَ مرْجو و يلْتَجِئُ و هارِبٍ الَيه كُلُّ

و وعدم يا اَكْرَم و لَُهسائ رُِدنْ ال يم  خَيَِّبآال يهنْ بابيا م لَُهم 

و داعيهل فْتُوحم هجابنَّ  حاَنْ تَم كبِكَرَم ئَلُكاَس راجيهل رْفُوعم

منْ رجائك بِما تَطْمئنُّ بِه  عينى و عطائك بِما تَقرُّ بِه علَى منْ

قينِ نَفْسى ونَ الْيم نُ بِهوبِما تُه نْيا والد صيباتم لَىع  لُو بِهتَج

صيرَتى غَشَواتنْ بمى عمينَ الْعالرّاح محيا اَر كتمبِرَح. 
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5 - PËRGJËRIMI I DËSHIRUESVE 
(Munàxhàtu-rr’rràgibijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, në qoftë se furnizimi im në udhën për tek Ti 
është i pakët, padyshim që është i mirë mendimi im për 
të kërkuar mbështetjen Tënde. Në qoftë se mëkati im më 
ka frikësuar mua prej dënimit Tënd, në të vërtetë shpresa 
ime më ka bërë të ndihem i sigurtë prej dënimit Tënd. 
Në qoftë se faji im më ka vënë para dënimit Tënd, besimi 
im i bukur e ka lejuar për mua shpërblimin Tënd; besni-
këria ime për të mos qenë i shkujdesur për përgatitjen me 
takimin Tënd, në të vërtetë ajo ka tërhequr vëmendjen 
time që të njoh bujarinë Tënde dhe argumentet e Tua. 
Në qoftë se ka qenë i egër tejkalimi në mëkate e në 
prepotencë në mes meje e Teje, në të vërtetë mua më 
kanë shoqëruar përgëzimi për faljen e mëkateve dhe 
arritja e kënaqësisë Tënde. Të lutem Ty me pastërtinë e 
fytyrës Tënde dhe me dritat e pastërtisë Tënde; unë 
betohem para Teje me dashamirësinë e mëshirës Tënde 
dhe me butësinë e mirësisë Tënde, që të bësh realitet atë 
ç’ka unë shpresoj prej bujarisë Tënde të madhe dhe prej 
mirësive të Tua të bukura; shpresoj afrimin tek Ti, daljen 
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  الرَّاغبِينَ: الخامسةمناجات

 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 بِالتَّوكُّلِ لَيك فَلَقَد حسنَ ظَنّىإِلهى انْ كانَ قَلَّ زادى فى الْمسيرِ إِ

و كلَينَّ عفَا كتقُوبنْ عى ماَخافَن رْمى قَدنْ كانَ جا ى قَدجائى  ررَناَشْع

و كتقْمنْ ننِ مرَضَنى بِاالمع نْ كانَ ذَنْبى قَدا فَقَد قابِكعنُ  لسى حاذَنَن

و قَتى بِثَوابِكنِ ثى الْغَفْلَةُ عتْننْ اَناما دادعتى  اإلِستْنهنَب فَقَد كقائلل

 و كرِفَةُ بِكَرَمعآالْمكالئ ى ونيما ب شحنْ اَوا يانِ وصفَرْطُ الْع نَكيبو 

الرِّضْوانِ اَسئَلُك بِسبحات وجهِك  و الْغُفْرانِ الطغْيانِ فَقَد انَسنى بشْرَى

أَنبِ وكسوارِ قُد و كلَيتَهِلُ ااَنْ  اَب بِرِّك فلَطائو كتمحر فواطبِع

نْعامك فى الْقُرْبى إِجميلِ  كْرامك وإِجزيلِ  اُؤَملُه منْ تُحقِّقَ ظَنِّى بِما

و نْكالزُّلْفى م كيلَد تُّعِ بِالنَّظَرِ  وإِالتَّمو كها  لَينَفَحاتل رِّضتَعاَنَا م 

و كحور كطْفع و و كودثَ جغَي نْتَجِعم  كخَطنْ سم فار كلُطْف

لى رِضاكا هارِب  نْكلى إِملٌ عوعم كينَ ما لَدسراجٍ اَح كلَي

بِكواهرٌ  مفْتَقلىإِم  كترِعاي
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pranë Teje, kënaqësinë e shikimit në Ty. Ja, unë jam vënë 
para vrundujve të flladit të qetësisë e të mëshirës Tënde, 
në vedshpërndarjen e ndihmës, bujarisë e të butësisë 
Tënde, i larguar nxitimthi prej zemërimit Tënd për në 
kënaqësinë Tënde, i ikur prej Teje për tek Ti, duke 
shpresuar më të mirën që është pranë Teje; duke kërkuar 
dhuratat e Tua; i varfër për të patur përkujdesjen Tënde. 
 Zoti im, plotësoje atë që ke filluar nga mirësitë e Tua; 
atë që ke dhuruar për mua nga bujaria Jote, mos e tërhiq; 
atë që Ti e ke mbuluar për mua me butësinë Tënde, mos 
e zbulo dhe punën time të keqe që Ti e di, fale mëkatin e 
saj. Zoti im, kërkoj ndërmjetësim tek Ti me Ty; kërkoj 
faljen Tënde me Ty; unë erdha tek Ti duke shpresuar 
vetëm në bamirësinë Tënde, i nxitur prej mirësisë Tënde 
për të shuar etjen me anë të reshjeve të mëshirës Tënde, 
për të kërkuar shi prej reve të mirësisë Tënde, duke 
kërkuar kënaqësinë Tënde dhe duke synuar qëndrimin 
pranë Teje, për të marrë pjesën Tënde të mbështjellë me 
më të lartat mirësi nga ana Jote; për të ardhur në prani të 
bukurisë Tënde, i dashuruar me fytyrën Tënde e duke 
trokitur në portën Tënde, i qetësuar në madhështinë e në 
madhërinë Tënde; prandaj shkruaj për mua atë ç’ka 
vetëm Ti e bën, faljen e mëkateve e mëshirë dhe mos 
shkruaj mbi mua atë që unë e meritoj, dënimin dhe 
zemërimin, me mëshirën Tënde o më Mëshirëmadhi i 
mëshiruesve! 
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 لى منْ ما وهبت لهِى ما بداْت بِه منْ فَضْلك فَتَممه وإِ

و هلُبفَال تَس كفَال كَرَم كلْمبِح لَىع تَرْتَهما س و كْهتما  تَه

تَهملع  رْهى فَاغْفلعنْ قَبيحِ فإِم بِك تتَشْفَعسإِلهِى اكلَي و 

بِك رْتتَجى  اسباً فراغ كسانحعاً فى اطام تُكاَتَي نْكم

كنانتياً وابِلَ امقتَسسباً  مطال كفَضْل راً غَمامطتَمسم كلطَو

وارِداً شَريعةَ رِفْدك ملْتَمساً سنى  جنابك مرْضاتَك قاصداً

كنْدنْ عم راتلى الْخَيدًا اواف  كهجريداً وم كمالضْرَةِ جح

جاللك فَافْعلْ بِى ما اَنْت  و لعظَمتك طارِقاً بابك مستَكيناً

ما اَنَا اَهلُه منْ  ال تَفْعلْ بِى الرَّحمةِ و و اَهلُه منَ الْمغْفرَةِ

ذابِ والْع محيا اَر كتمةِ بِرَحمينَ النِّقْمالرّاح. 
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6 - PËRGJËRIMI I FALENDERUESVE 
(Munàxhàtu-sh’shàkirijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, mua ma hoqi nga mendja falenderimin për 
Ty pasuria e lehtësimi Yt; mua më ndaloi që të të fale-
nderoj Ty vërshimi i mirësisë Tënde; mua më penguan 
të falenderoj Ty pjesët e mëdha të mirësive e të butësisë 
Tënde; më pengoi mua të shpërndaj njohuritë e Tua 
vijimësia e duarve të Tua (bujaria Jote); kjo është pozitë 
e pohimit për vërshimin e mirësive kundrejt pakësimit; 
duke dëshmuar kundër vetes për shkujdesje dhe humbje 
kohe; Ti je i Dhëmbshuri, Mëshirëmadhi, Mirëbërësi, 
Bujari, synuesit e Tu nuk privohen; as nuk përzehen 
prej oborrit Tënd ata që shpresojnë në Ty; në lirishtën 
Tënde e kanë stacionin rrugëtarët që shpresojnë dhe në 
oborrin Tënd ndalojnë shpresat e të ardhurve; prandaj 
mos i prit shpresat tona me humbje shpresash e me 
keqardhje dhe mos na vish ne me rrobat e prerjes së 
shpresës e me hutim! 
 Zoti im, falenderimi im zvogëlohet para madhështisë 
së argumenteve të Tua; falenderimi, lavdërimi e zëri im 
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 الشَاكرينَ : منَاجات السادسة
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 عنْ لهى اَذْهلَنى عنْ اقامةِ شُكْرِك تَتابع طَولك واَعجزَنىإِ

و كفَضْل ضفَي كثَنائ صاءحا كدحامكْرِ منْ ذشَغَلَنى ع فتَراد 

و كدوائع و تَوالى اَياديك كوارِفنْ نَشْرِ عيانى عهذا اَع  قامم

 نَفْسه شَهِد على قابلَها بِالتَّقْصيرِ و اعتَرَف بِسبوغِ النَّعماء و منِ

مالِ وبِاإلِه رُ التَّضْييعِ والْب الرَّحيم الرَّؤُف الَّذى ال اَنْت الْكَريم 

و ديهقاص بخَيي  هنائنْ فع طْرُدآال يكتبِساح ليهطُّ رِحالُ متَح 

الرّاجينَ و  فتَق كترْصدينَ فَال تُقابِلْآبِعتَرْفسمالَناآ مالُ الْم 

بِالتَّخْييبِ و االياسِ و رْبالَ الْقُنُوطنا سال تُلْبِس السِ  ولهىإِاالب 

الئك شُكْرى آتَصاغَرَ عنْد تَعاظُمِ 
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pakësohen pranë bujarisë Tënde për mua; mirësitë e 
Tua më të mëdha Ti m’i dhe mua hallall (të lejuara) prej 
dritave të besimit; mbi mua Ti derdhe butësinë e 
mirësisë Tënde si i pari i shtëpisë që shikon pjesëtarët e 
familjes; mirësia Jote mua më ka stolisur me varëse që 
nuk zgjidhen dhe rreth qafës më ke rrotulluar zbuku-
rime që nuk shpërbëhen; argumentet e Tua janë të 
shumta dhe gjuha ime është e pafuqishme t’i numërojë 
ato; mirësitë e Tua janë të shumta dhe mendja ime është 
e shkurtër për t’i kuptuar ato, pa thënë që t’i përfshijë 
ato. Si do të bëj unë që të arrij falenderimin, kur falende-
rimi im për Ty ka nevojë për falenderim; sa herë që unë 
të them Ty “Faleminderit!”, aq herë bëhet detyrë mbi 
mua për të thënë: “Falenderimi është vetëm për Ty!”. 
 Zoti im, ashtu siç na ushqeve me butësinë Tënde e na 
rregullove me mjeshtërinë Tënde, plotësoi për ne 
mirësitë e Tua më të mëdha dhe largoji prej nesh dëni-
met e urryera; na jep ne nga të mirat më të larta e më të 
nderuara në të dyja jetët! Vetëm Ty të takon falenderimi 
e lavdërimi për bukurinë e sprovave të Tua dhe për 
hijeshinë e mirësive të Tua; falenderim e lavdërim që 
meriton kënaqësinë Tënde dhe me anë të të cilit përfi-
tohet shumë prej mirësisë e bujarisë Tënde; o Madhë-
shtor, o Bujar, me mëshirën Tënde o më Mëshirëmadhi 
i mëshiruesve! 
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و اىيا ككْرامنْبِ اتَضائَلَ فى ج ثَنائى و  كمعلَّلَتْنى ننَشْرى ج

علَى لَطائف بِرّك منَ الْعزِّ كلَالً  وضَرَبت منْ اَنْوارِ اإلِيمانِ حلَالً

نَنُكتْنى مقَلَّدلُّ وال تُح دقَالئ و  قَتْنى اَطْواقاً ال تُفَلُّ فَاالئُكطَو

نَعماؤُك كَثيرَةٌ قَصرَ فَهمى عنْ  و عنْ احصائه جمةٌ ضَعف لسانى

شُكْرِى  فَكَيف لى بِتَحصيلِ الشُّكْرِ و استقْصائها ادراكها فَضْالً عنِ

قُلْت لَك الْحمد وجب علَى لذلك اَنْ  فَكُلَّما اياك يفْتَقرُ الى شُكْرٍ

دمالْح لهِى فَكَماإِ اَقُولَ لَك و كتَنا بِلُطْفغَذَّي  كنْعتَنا بِصيبر

مكارِه النِّقَمِ وآتنا منْ حظُوظ  سوابِغَ النِّعمِ وادفَع عنَّا فَتَمم علَينا

آجِالً ولَك الْحمد على حسنِ  و اَجلَّها عاجِالً و الدارينِ اَرفَعها

كمائوغِ نَعبسو كالئقُ بوافداً يمح و نْ  رِضاكم ظيمتَرِى الْعمي

و بِرِّك يا كَريم ظيميا ع نَداك كتممينَ بِرَحالرّاح محيا اَر .
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7 - PËRGJËRIMI I TË BINDURVE 
(Munàxhàtul-mutij‘ijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, na inspiro ne bindjen ndaj Teje dhe largoje 
prej nesh që të të kundërshtojmë Ty! Lehtësoje për ne 
arritjen e asaj që dëshirojmë, fitimin e kënaqësisë Tënde! 
Lejoje për ne mirëqënien e Xhenneteve të Tua! Hiqe 
prej syve tanë renë e dyshimit dhe zbuloji zemrat tona 
prej mbulesës e perdes së dyshimit! Zhduke të gabuarën 
nga ndërgjegjet tona! Rrënjose të vërtetën në brendi të 
zemrave tona, sepse dyshimet e hamendjet janë vendet 
ku mbijnë ngatërresat, ku turbullohen edhe më të 
pastrat bujari e mirësi! 
 Zoti im, na hip ne në anijet e shpëtimit Tënd dhe jep 
për ne kënaqësinë e meditimit në Ty! Lësho për ne 
pellgun e dashurisë Tënde dhe bëj që ne të shijojmë 
ëmbëlsinë e dashurisë Tënde e të afrimit pranë Teje! 
Luftën e përpjekjen tonë në rrugën Tënde dhe preo-
kupimin tonë kryesor, bëje që të jenë në bindjen ndaj 
Teje dhe qëllimet tona në marrëdhëniet me Ty, bëji 
vetëm të sinqerta! Padyshim që ne jemi me Ty e për Ty 
dhe përveç Teje për ne nuk ka rrugë tjetër për tek Ti. 
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  المطعينِ هللا : منَاجاتالسابِعةُ
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و تَكنا طاعاَلْهِم ماَللّه و تَكيصعنا منِّبرْ لَنا جسنّى  يلُوغَ ما نَتَمب

 اقْشَع عنْ اَحللْنا بحبوحةَ جِنانك و ابتغاء رِضْوانك و منْ

 و سحاب اإلِرتيابِ واكْشف عنْ قُلُوبِنا اَغْشيةَ الْمرْيةِ بصائرِنا

سرائرِنا  اَثْبِت الْحقَّ فى اَزهقِ الْباطلَ عنْ ضَمائرِنا و و الْحجابِ

 الْمنايِحِ و مكَدرةٌ لصفْوِ الظُّنُونَ لَواقح الْفتَنِ و الشُّكوك و فَانَّ

 و متِّعنا بِلَذيذ مناجاتك اَللّهم احملْنا فى سفُنِ نَجاتك و الْمنَنِ

اجعلْ  اَذقْنا حالوةَ ودك و قُرْبِك و حياض حبك و اَورِدنا

اَخْلص نياتنا فى معاملَتك  همنا فى طاعتك و فيك و جِهادنا

نّا بِكفَا و و ال لَك  الَّ اَنْتا كلَيسيلَةَ لَنا او
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Zoti im, më bëj mua nga njerëzit e mirë e të pastër! 
Më bashko mua me të mirët dhe bamirësit, të cilët janë 
të parët në punë të nderuara dhe shpejtojnë për punë të 
mira, bëjnë punë të mira e të qëndrueshme dhe nxitojnë 
për arritjen e gradave të larta. Vetëm Ti je Fuqiploti mbi 
çdo send për të dhënë përgjigjen e denjë. Me mëshirën 
Tënde, o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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اَلْحقْنى بِالصالحينَ االبرارِ  و االخْيارِ لهِى اجعلْنى منَ الْمصطَفَينَإِ

اتكْرُمالْم لىابِقينَ اينَ السارِعسلينَ  الْمامالْع رَاتالْخَي لىا

الدرجات انَّك على  رفيعِ للْباقيات الصالحات الساعينَ الى

. اَرحم الرّاحمينَ بِرَحمتك يا ِشَىء قَديرٌ وبِاالْجابةِ جديرٌ كُلِّ
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8 - PËRGJËRIMI I QËLLIMVËNËSVE 
(Munàxhàtul-murijdijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Sa të ngushta janë rrugët për atë që Ti nuk je udhërrë-
fyesi i tij! Sa e qartë është e vërteta për atë që Ti e ke 
udhëzuar në rrugën e tij!  
 O Zoti im, bëj që ne të ecim në rrugët e arritjes tek Ti! 
Bëje të lehtë për ne rrugën më të afërt për të ardhur tek 
Ti! Afroje për ne të largtën dhe lehtësoje për ne të vështi-
rën e rëndë! Na bashko ne me robët e Tu, të cilët vrapoj-
në të parët për të ardhur tek Ti! Ata trokasin vazhdimisht 
në portën Tënde; ata të adhurojnë vetëm Ty ditë e natë; 
ata janë të frikësuar prej paraqitjes Tënde madhështore; 
Ti atyre burimet ua pastrove dhe dëshirat e tyre i realizo-
ve; kërkesat e tyre Ti i bëre të suksesshme dhe me mirë-
sinë Tënde u kreve atyre nevojat që kishin; për ata Ti i 
mbushe shpirtrat e tyre me dashurinë Tënde; atyre u dhe 
të pijnë prej pijes Tënde më të pastër; me Ty ata arritën të 
shijojnë kënaqësinë e përgjërimit para Teje dhe prej Teje 
ata realizuan qëllimet më të mëdha. O Ti që i pranon ata 
të cilët të drejtohen Ty; me butësinë Tënde për ata, Ti je 
vizitor i mirëpritur në sëmundjen e tyre; për të shkujde- 
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 المرِيدينَ : منَاجات الثَامنَةُ
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

و ليلَهتَكُنْ د نْ لَملى مقَ الْطُّرُقَ عما اَضْي حانَكبما س  ضَحاَو

 لهى فَاسلُك بِنا سبلَ الْوصولِإِعنْد منْ هديتَه سبيلَه  الْحقَّ

فى اَقْرَبِ الطُّرُقِ للْوفُود علَيك قَرِّب علَينَا  سيرْنا لَيك وإِ

عيدالْب نَا ولَيلْ عهس سيرَ الشَّديدالْع و  مالَّذينَ ه كبادقْنا بِعاَلْح

اياك  بابك علَى الدوامِ يطْرُقُونَ و و الَيك يسارِعونَ بِالبِدارِ

لِ وى اللَّيالنَّهارِ ف ونَ ودبعي مقُونَ الَّذينَ  هشْفم كتبينْ هم

شَارِبالْم ملَه تفَّيص و ملَّغْتَهب و بالرَّغائ  بطالالْم ملَه تحاَنْج

نْ وم ملَه تقَضَي الْم كئفَضْلارِب نْ  وم مرَهضَمائ ملَه ألَتم

و كبافى حنْ صم متَهيور فَبِك رْبِكش  كاتنَاجم لى لَذيذا

لُوا وصلُوا وصح مهدقَاصى ماَقْص نْكنْ ملَى  فَيا مع وه

هِملَيع طْفبِالعقْبِلٌ وم هلَيقْبِلينَ علٌ  الْمفْضم دعائ
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surit ndaj përmendjes Tënde, Ti je Mëshirëmadhi, i 
Dhëmshuri; për t’i tërhequr ata drejt portës Tënde, Ti je i 
Dashuri, i Buti. Të lutem Ty që të më bësh mua tek Ti nga 
ata që kanë pjesë dhe pozitë më të lartë pranë Teje; më bëj 
nga ata që i shpërblen me një pjesë të dashurisë Tënde dhe 
më bëj më të mirin prej tyre që kanë pjesë në njohjen 
Tënde! Vullneti im ndalon tek Ti dhe dëshira ime drejto-
het tek Ti; vetëm Ti je qëllimi im dhe askush tjetër veç 
Teje; vetëm për Ty unë qëndroj zgjuar e kurrë për ndonjë 
tjetër veç Teje; takimi me Ty është kënaqësia ime më e 
madhe dhe afrimi tek Ti është qëllimi më i lartë i shpirtit 
tim; për Ty është malli im i flaktë dhe për tek dashuria 
Jote unë vrapoj; për dashurinë Tënde është tretja ime dhe 
kënaqësinë Tënde dua të arrij; nevoja ime është të të 
shoh Ty, fqinjësia me Ty është kërkesa ime; afrimi tek Ty 
është qëllimi i fundit i lutjes time; në meditimin në Ty 
është pushimi e qetësia ime; tek Ti është ilaçi i sëmundjes 
time, shuarja e etjes time, ftohja e nxehtësisë time dhe 
largimi i fatkeqësisë time. (O Zoti im) Ji Shoqëruesi im në 
ashpërsinë time, ji Heqësi i pengesave të mia dhe Falësi i 
rrëshqitjeve të mia; ji Falësi i gabimeve të mia dhe Pranuesi 
i pendimit tim, ji Përgjigjësi i thirrjes time dhe Ai që ka në 
dorë ruajtjen time dhe ji Pasuruesi im në varfërinë time! 
Mos më shkëput mua prej Teje dhe mos më largo nga 
vetja Jote; o Mirëbërësi im, o Xhenneti im, o Dunjaja 
ime; o Ahireti im; o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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و و ؤُفر حيمر كْرِهنْ ذلينَ عبِالْغاف ابِهلى با ذْبِهِمبِج  وددو

طُوفع ظّاً وح نْكم مفَرِهنْ اَوى ملَنعاَنْ تَج ئَلُكاَس مالهاَع 

 اَفْضَلهِم فى معرِفَتك اَجزَلهِم منْ ودك قسماً و و عنْدك منْزِالً

تانْقَطَع نَصيباً فَقَد تى ومه كلَيا  تى فَاَنْتغْبر كونَح رَفَتانْص

رُكال غَي رادى وم لَك رى وهس واكسال ل ادى وهس  قاؤُكل

نى ويقُرَّةُ ع لُكصنى وم نَفْسى و قى وشَو كلَيا  كتبحفى م

لَهى وو واكلى هى اتاببص ى  وتاجح تُكؤْير تى وغْيب رِضَاك

و طَلَبى و كجِوار كةُ قُرْبغاي ؤْلى وى  سحور كاتنَاجفى م

و تى ولَّتى راحع واءد كنْدع و فاءش غُلَّتى و تى وعلَو رْدب 

تى فَكُنْ اَنيسى فى وكُرْب شَتى كَشْفح قيلَ وم ثْرَتى ورَ  عغَاف

لَّتى وز تى وبى قَابِلَ تَوتوعد جِيبم و ىلو تى ومصع  ىغْنم

فَاقَتى و و نْكنى عال تَقْطَع نْكنى مدعيا ال تُب ى ويمنَّتى  نَعج

و و نْياىيا د محرَتى يا اَرمينَ آخالرّاح .
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9 - PËRGJËRIMI I TË DASHURUARVE 
(Munàxhàtul-muhibbijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Cili është ai që ka shijuar ëmbëlsinë e dashurisë Tënde 
dhe kërkon të të zëvendësojë Ty?! Cili është ai që është 
qetësuar tek Ti dhe ka dëshirë të largohet prej Teje?! 
 Zoti im, na bëj ne prej atyre që Ti i ke përzgjedhur të 
jenë afër kujdestarisë Tënde dhe i ke përveçuar me 
dashurinë Tënde, i ke bërë të digjen nga meraku i takimit 
me Ty dhe i ke bërë të jenë të kënaqur me vendimin e 
caktimin Tënd; prej atyre që Ti u dhe mirësinë të shikojnë 
në fytyrën Tënde, prej atyre që i tërhoqe kah kënaqësia 
Jote, prej atyre që i mbrojte nga braktisja Jote, prej atyre që 
i përgëzove me dhënien e vendit të nderuar në fqinjësinë 
Tënde, prej atyre që i përveçove me njohjen Tënde, prej 
atyre që i aftësove të të adhurojnë Ty, prej atyre që zemrat 
e tyre i vure nën vullnetin Tënd; prej atyre që i zgjodhe që 
të të shohin Ty; prej atyre që fytyrat e tyre i bëre vetëm për 
Ty, prej atyre që zemrave të tyre ua mësove dashurinë ndaj 
Teje, dëshirat e tyre i bëre të jenë vetëm tek Ti, prej atyre 
që u inspirove përmendjen Tënde, prej atyre që i bëre të 
të falenderojnë Ty, prej atyre që i punësove në bindjen 
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 المحبينَ : منَاجات التَاسعة
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 ومنْ ذَا الَّذى ذاقَ حالوةَ محبتك فَرام منْك بدالً لهِى منْ ذَاإِ

 لهِى فَاجعلْنا ممنِإِاَنس بِقُرْبِك فَابتَغى عنْك حوالً  الَّذى

تَهطَفَياص و قُرْبِكل و كتوِالي و كدول تَهاَخْلَص كتبحم و 

كقائلى لا قْتَهشَو و و كبِقَضائ تَهضَّيلى ربِالنَّظَرِ ا تَهنَحم 

هِكجو و بِرِضاك تَهوبح و و رِكجنْ هم ذْتَهاَع و الكو قأب تَه

دقْعقِ فى مّدالص جِوارِك و و كرِفَتعبِم تَهصخَص  كتبادعل لْتَهاَه

و تميه كتِرادال هقَلْب و و كتدشاهمل تَهيتَباج  ههجو تاَخْلَي

و لَك كبحل هفُؤاد فَرَّغْت و و كنْدفيما ع تَهغَّبر  كْرَكذ تَهماَلْه

و تَهعزاَو و شُكْرَك شَغَلْتَه  كتبِطاع
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Tënde dhe i bëre nga njerëzit e Tu të mirë, prej atyre që i 
zgjodhe të të përgjërohen Ty, prej atyre që preve çdo 
send që i largon prej Teje!  
 O Zoti im, na bëj ne prej atyre që synimi i tyre është të 
gjejnë qetësi e mall vetëm tek Ti, prej atyre që koha e tyre 
është psherëtimë dhe rënkim; prej atyre që vendosin 
ballin në tokë (bien në sexhde) para madhështisë Tënde; 
prej atyre që sytë e tyre nuk mbyllen në shërbimin Tënd; 
prej atyre që lotët e tyre rrjedhin prej frikës ndaj Teje, prej 
atyre që zemrat e tyre janë të varura në dashurinë Tënde, 
prej atyre që zemrat e tyre janë të shkulura prej madhë-
shtisë Tënde! O Ti që dritat e pastërtisë Tënde për sytë e 
të dashuruarve në Ty janë të qarta; qartësia e fytytës Tënde 
për zemrat e njohësve të Tu është e tejdukshme; o Qëllimi 
më i lartë i zemrave të të dashuruarve; o Shpresa më e 
madhe e të dashurve; kërkoj prej Teje dashurinë Tënde, 
dashurinë e atyre që të duan Ty dhe dashurinë e çdo pune 
që më çon mua afër Teje; të kërkoj që vetëm Ti të jesh i 
dashur për mua dhe askush tjetër veç Teje; të lutem që 
dashurinë time vetëm në Ty ta bësh drejtues për tek këna-
qësia Jote; mallin që kam për Ty ta bësh largues ndaj 
kundërshtimit Tënd; bëj për mua mirësinë e madhe që të 
të shoh Ty; më shiko mua me syrin e dashurisë e të 
butësisë; mos e largo prej meje fytyrën Tënde dhe më bëj 
mua prej atyre që do të jenë të lumturuar tek Ti; o 
Përgjigjës i lutjes o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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و و كترِيى بحالنْ صم رْتَهيص اخْتَرْتَه كاتنَاجمل و  تقَطَع

اإلِرتياح  بهمأممنْ د شَىء يقْطَعه عنْك اَللّهم اجعلْنا عنْه كُلَّ

و كلَيا نينُ والْح الزَّفْرَةُ و مرُههةٌ االنيُن داجِدس مهاهجِب 

و كتظَمعل و كتمدرَةٌ فى خاهس مونُهيع مهوعمنْ دلَةٌ مائس 

و كتخَشْي و كتبحلِّقَةٌ بِمتَعم مهقُلُوب متُهدنْ  اَفْئةٌ معنْخَلم

كتابهأل م هسقُد نْ اَنْواربيا مقَةٌ ورائ يهبحصارِ م اتحبس 

يا غَايةَ  عارِفيه شائفَةٌ يا منى قُلُوبِ الْمشْتَاقينَ و وجهِه لقُلُوبِ

حب كُلِّ  حب منْ يحبك و اَسئَلُك حبك و الْمحبينَ مالِآ

 اَنْ تَجعلَك اَحب الَى مما سواك و و الى قُرْبِك عملٍ يوصلُنى

شَوقى الَيك ذائداً  رِضْوانك و اياك قائداً الى اَنْ تَجعلَ حبى

و كيانصنْ عنُنْ عام كلَيبِالنَّظَرِ ا لَىع و دنِ الْويانْظُرْ بِعو 

و لَىا طْفالْع رِفنّى ال تَصع كهجو لْنى وعنْ اجلِ  ماَه

و ادعيا اإلِس كنْدةِ عظْويا الْح جيبمينَ مالرّاح محاَر. 
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10 - PËRGJËRIMI I AFRIMKËRKUESVE  
(Munàxhàtul-mutevessilijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, unë nuk kam mjet afrimi për tek Ti përveç 
butësisë së mëshirës Tënde; për mua nuk ka mjet për 
tek Ti veç asaj që njihet nga mëshira Jote dhe ndërmje-
tësimi i Profetit të mëshirës, shpëtuesit të ummetit prej 
dëshpërimit; bëji ato të dyja për mua shkak për të 
arritur prej Teje faljen e mëkateve; bëji ato të dyja për 
mua rrugë shpëtimi për tek kënaqësia Jote; shpresa 
ime është lidhur me madhështinë e bujarisë Tënde; 
tahmaja (lakmia) ime hedh hapat në oborrin e bujarisë 
Tënde, bëje realitet tek Ti shpresën time dhe mbylle 
me të mirë punën time; më bëj mua prej të zgjedhurve 
të Tu, prej atyre që Ti ke lejuar për ta mirëqënien e 
Xhennetit Tënd, prej atyre që ke përgatitur për ta 
shtëpinë e nderimit Tënd, prej atyre që u ke qetësuar 
sytë duke të shikuar Ty ditën e takimit me Ty, prej 
atyre që u ke dhënë trashëgimi pozitën e së vërtetës 
në fqinjësinë Tënde!  
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 المتَوسلين : منَاجات العاشرَة
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 ذَريعةٌ ال لى فَتك وأوسيلَةٌ الَيك االَّ عواطف ر لهِى لَيس لىإِ

و كتمحر وارِفالَّ عا كلَيا نَبِى كةُ نَبِيشَفاع ةِ ومالرَّح  ذنْقم

صيرْهما لى  و منَ الْغُمةِ فَاجعلْهما لى سبباً الى نَيلِ غُفْرانك االُْمةِ

وحطَّ  قَد حلَّ رجائى بِحرَمِ كَرَمك بِرِضْوانك و الى الْفَوزِ وصلَةً

 و واخْتم بِالْخَيرِ عملى بِفناء جودك فَحقِّقْ فيك اَملى طَمعى

دار  همأَتبو صفْوتك الَّذينَ اَحلَلْتَهم بحبوحةَ جنَّتك و اجعلْنى منْ

كتكَرام و كقائل موي كلَيبِالنَّظَرِ ا منَهياَع تاَقْرَر و  مثْتَهراَو

فى جِوارِك  منازِلَ الصدقِ
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 O Ti që kërkuesit nuk nxitojnë për tek ndonjë më 
bujar se sa Ti, as qëllimarritësit nuk gjejnë më të 
mëshirshëm se Ti; o më i Miri shoqërues i të vetmuarit; 
o më i Dhëmbshuri për të përzënin e strehuar tek Ty i 
cili kërkon gjerësinë e faljes Tënde; kam zgjatur duart e 
mia dhe fundin e bujarisë Tënde kam zënë me dorën 
time; mos më vër nën sundimin e privimit; mos më 
sprovo me humbje shprese e me dëmtim, o Dëgjues i 
lutjes, o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve!  
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و نْهم لى اَكْرَمونَ عدالْواف دفنْ ال يال يا م جِدونَ  يدالْقاص

و حيدو نْ خَال بِهرَ ميا خَي نْهم محنْ اَوى يا اَرم طَفاَع  هلَيا

دى وي تددم فْوِكةِ ععلى سا طَريد كلِ كَرَمبِذَي  لَقْتاَع

 الْخُسرانِ يا ال تُبلنى بِالْخَيبةِ و فَال تُولنى الْحرْمانَ و كَفِّى

عاءالد ميعمينَ سالرّاح محيا اَر. 
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11 - PËRGJËRIMI I NEVOJTARËVE 
(Munàxhàtul-muftekirijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, kockën time të thyer nuk e fashon asgjë 
përveç butësisë e dashurisë Tënde; nevojat e mia nuk i 
plotëson asgjë përveç mëshirës e bamirësisë Tënde; 
sëkëlldinë time nuk e qetëson asgjë përveç sigurisë 
Tënde; uljen time nuk e lartëson asgjë përveç pushtetit 
Tënd; shpresën time nuk e plotëson asgjë përveç mirë-
sisë Tënde; të çarën  time nuk e mbyll asgjë tjetër përveç 
mirësisë Tënde të madhe; nevojën time nuk e kryen 
askush përveç Teje; pësimin që më ka zënë nuk ma 
largon asgjë tjetër përveç mëshirës Tënde; dëmin që 
kam pësuar nuk e heq asgjë përveç butësisë Tënde; etjen 
që më ka zënë nga vapa nuk ma ftoh asgjë përveç 
dhuratës Tënde; zjarrin që kam në zemrën time nuk ma 
shuan asgjë përveçse takimi me Ty; dëshirën që kam për 
Ty nuk ma vadit asgjë përveç shikimit në fytyrën Tënde; 
qetësia ime nuk mund të stabilizohet pa përuljen time 
ndaj Teje; atë që më humbi mua nuk ma kthen asgjë 
përveç mëshirës Tënde;  
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 تَقرِينَ المف  : منَاجاتالحادي عشر
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 االَّ فَقْرى اليغْنيه حنَانُك و كَسرى ال يجبرُه االَّ لُطْفُك و لهِىإِ

و طْفُكع و انُكسحا و انُكالَّ اَما اكِّنُهسى ال يتعوى رلَّتال  ذ

خَلَّتى ال  و اُمنيتى ال يبلِّغُنيها االَّ فَضْلُك االَّ سلْطَانُك و يعزُّها

كَرْبِى ال يفَرِّجه  حاجتى ال يقْضيها غَيرُك و طَولُك و يسدها االَّ

غُلَّتى ال يبرِّدها  فَتك وأضُرّى ال يكْشفُه غَيرُ ر و رحمتك سوى

 شَوقى الَيك ال يبلُّه  االَّ لقَاؤُك والَوعتى ال يطْفيه و وصلُك االَّ

لَهفَتى  دونَ دنُوى منْك و قَرَارِى ال يقِّرُّ وجهِك و االَّ النَّظَرُ الى

روحك  االَّ ال يرُدها
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sëmundjen time nuk ma shëron asgjë përveç mëshirës 
Tënde; dëshpërimin tim nuk ma largon asgjë përveç 
afrimit Tënd; plagën time nuk e shëron asgjë përveç faljes 
Tënde; ndryshkun e zemrës sime nuk e pastron asgjë 
përveç faljes Tënde; dyshimet e zemrës sime nuk i mënja-
non asgjë përveç urdhërit Tënd; o Fundi i shpresës së 
atyre që shpresojnë; o Qëllimi më i lartë i kërkesës së 
atyre që luten; o më e larta Kërkesë e kërkuesve; o më e 
larta Dëshirë e dëshiruesve; o Mbrojtësi i të mirëve; o 
Siguri e të frikësuarve; o Përgjigjës i lutjes së atyre që janë 
në vështirësi; o Zahire e të varfërve; o Thesar i të 
mjerëve; o Ndihmues i atyre që kërkojnë ndihmë; o 
Kryerës i nevojave të të varfërve e të mjerëve; o më 
Bujari i bujarëve; o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve; për 
Ty është nënshtrimi im dhe lutja ime; tek Ti është nën-
shtrimi im e lutja ime; Ty të lutem të bësh që unë të arrij 
mëshirën e kënaqësisë Tënde; të vazhdosh për mua 
mirësitë e bujarisë Tënde! Ja, unë në portën e bujarisë 
Tënde kam qëndruar; para aromës së mirësisë Tënde jam 
ekspozuar; pas litarit Tënd të fortë jam kapur dhe në 
verigën Tënde të pashkëputshme jam mbajtur.  
 O Zoti im, mëshiroje robin Tënd të ulët me gjuhë 
belbëzuese dhe me punë të pakët! Bëj mirësi për atë 
me mirësinë Tënde të madhe dhe fute atë nën hijen 
Tënde hijeshuese; o Bujar, o i Bukur, o më Mëshirë-
madhi i mëshiruesve! 
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و و كبالَّ طا شْفيهى ال يقْمالَّ سا زيلُهى ال يغَم كقُرْب رْحى ال  وج

و كفْحالَّ صا رِئُهبالَّ يا لُوهجنُ قَلْبى ال يير كفْوع و  واسسو

غَايةَ سؤْلِ  يا اآلملينَ و صدرى ال يزيحه االَّ اَمرُك فَيا منْتَهى اَملِ

بينَ وةِ الطَّالبيا اَقْصى طَللينَ وائلى السةِ يا اَعغْبر بينَ وا  الرَّاغي

حينَ والالص ىلو فينَ وانَ الْخَائا اَما يةِ يوعد جِيبم ضْطَرِّينَ وا  الْمي

مينَ ودعذُخْرَ الْم سينَ وائاثَ يِا يا كَنْزَ الْبيغ تَغيثينَ وسالم  ىيا قَاض

و جِ الْفُقَرَاءواَئح ينَ واكسا المي اَكرَم مينَ  االَكْرَمينَ والرَّاح محا اَري

تَخَضُّعى و ؤالى لَكس و كلَيا اَنْ  تَضَرُّعى و ئَلُكى اَسالهتاب

كحِ رِضْوانونْ رتُنيلَنى م و تُديم و كنَانتام معن لَىا اَنَا عابِ  هبِب

و فاقو ككَرَم اتنَفَحل بِرِّك و رِّضتَعم و متَصعم الشَّديد كلببِح 

الّلسانِ  لهِى ارحم عبدك الذَّليلَ ذَا ِإمتَمسك بِعرْوتك الْوثْقى

يلِ ولِ الكَلمالع يلِ ونُنْ الْقَلام زِيلِ والْج كلبِطَو هلَيع  تتَح اكْنُفْه

 .يا اَرحم الرَّاحمينَ كَريم يا جميُل ظلِّك الظَّليلِ يا
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12 - PËRGJËRIMI I NJOHËSVE 
(Munàxhàtul-àrifijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, gjuhët janë të shkurtra që të arrijnë të të 
falenderojnë e të të lavdërojnë Ty ashtu siç e meriton 
madhëria Jote; mendjet janë të paafta të kuptojnë të 
vërtetën e bukurisë Tënde; sytë nuk e kanë aftësinë të 
shikojnë dritat e fytyrës Tënde; Ti nuk ke bërë për 
njerëzit rrugë që ata të të njohin Ty, veçse në pamu-
ndësinë për të të njohur Ty (ashtu siç duhet).  
 O Zoti im, na bëj prej atyre që në kopshtet e zemrave 
të tyre gërshetohen pemët e dashurisë në Ty dhe prej 
atyre që dashuria në Ty u përvëlon brendinë e zemrave! 
Janë pikërisht ata që strehohen në çerdhen e mendi-
meve dhe kullosin në kopshtet e afrimit e të zbulimit, 
pijnë prej pellgjeve të dashurisë me gotën e shoqërisë së 
ndërsjelltë; me currilat e kulluar heqin veshjet prej syve 
të tyre dhe u largohet errësira e dyshimit në besimin e 
në ndërgjegjen e tyre; është zhdukur përzieja e dyshimit 
prej zemrave e prej ndërgjegjeve të tyre; me të vërtetën e 
njohjes janë zgjeruar gjokset e tyre;  
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 فينَعارِال  : منَاجاتالثَاني عشر
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 و لهِى قَصرَت االلْسنُ عنْ بلُوغِ ثَنائك كَما يليقُ بِجاللكإِ

زَتجع و كمالج كُنْه راكدنْ اقُولُ عالْع صاراالب رَتسونَ انْحد 

 لَم تَجعلْ للْخَلْقِ طَريقاً الى معرِفَتك سبحات وجهِك و النَّظَرِ الى

 لهِى فَاجعلْنا منَ الَّذينَ تَرَسخَت اَشْجارإِعنْ معرِفَتك  االَّ بِالْعجزِ

 محبتك اَخَذَت لَوعةُ صدورِهم و الَيك فى حدائقِ الشَّوقِ

عِ قُلُوبِهِمجامبِم ونَ واْوكارِ االفْكارِ يلى اَوا مفى رِياضِ  فَه

سِ الْمالطَفَةِ أْمنْ حياضِ الْمحبةِ بِك يرْتَعونَ و الْمكَاشَفَةِ و الْقُرْبِ

الْمصافات يرِدونَ قَد كُشف الْغطاء عنْ  شَرايِع و يكْرَعونَ

مصارِهةُ اَبظُلْم لَتانْجو و مهدقائنْ عبِ عالرَّي  انْتَفَتو مرِهضَمائ

انْشَرَحت بِتَحقيقِ  سرائرِهم و قُلُوبِهِم و الشَّك عنْ مخالَجةُ

صدورهم  الْمعرِفَةِ
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lumturia e tyre është lartësuar në përkorshmërinë (aske-
tizmin) e vullneteve të tyre; në ndihmën e ndërsjelltë të 
bashkëpunimit është ëmbëlsuar pija e tyre; sekreti i tyre 
është bërë i mirë në kuvendet e shoqërimit të tyre; u 
janë siguruar rrugët e fshehta të vendeve të frikshme 
dhe u janë qetësuar shpirtrat me kthimin tek Zoti i 
gjithësisë; janë ndërgjegjësuar me fitoren e me 
shpëtimin e shpirtrave të tyre; janë gëzuar me shikimin 
në të Dashurin e syve të tyre; vendimi i tyre është 
forcuar me kuptimin e lutjes dhe arritjen e asaj që ata 
shpresojnë; tregtia e tyre në shitjen e kësaj bote me 
botën tjetër ka dalë me fitim. 
 Zoti im, sa aromë të këndshme sjellin valët e inspi-
rimit të përmendjes Tënde në zemra dhe sa i ëmbël 
është udhëtimi për tek Ti me iluzione nëpër rrugët e së 
panjohurës; sa i mirë është ushqimi i dashurisë Tënde 
dhe sa e ëmbël është pija e afrimit Tënd; kërkojmë 
mbrojtjen Tënde nga përzënia dhe largimi prej Teje; na 
bëj prej të përveçuarve dhe prej njohësve të Tu; përmi-
rëso gjendjen e robëve të Tu dhe bëji të sinqertë të për-
ulurit e Tu; shpëtoji robtë e Tu, o Madhështor, o Fisnik, 
o Bujar, o Arritës! Me mëshirën Tënde e me mirësinë 
Tënde, o më Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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و لَتع و مهممةِ هى الزَّهادةِ فادعقِ السبسعينِ لفى م ذُبع 

اَمنَ فى  طاب فى مجلسِ االُنْسِ سرُّهم و شرْبهم و الْمعاملَةِ

نَت بِالرُّجوعِ الى رب االربابِ أَاطْم سرْبهم و الْمخافَةِ موطنِ

مهاَنْفُس و قَّنَتتَي زِ وبِالْفَو و مهواحلى الْفَالحِ اَربِالنَّظَرِ ا قَرَّت 

منُهياَع وبِهِمبحم و ؤْلِ والس راكدتَقَرَّ بِااس لِ الْمأنَيمهولِ قَرارم و 

 لهِى ما اَلَذَّ خَواطرَ االلْهامِإِالدنْيا بِاالْخرَةِ تجارتُهم  ربِحت فى بيعِ

ما اَحلَى الْمسيرَ الَيك بِاالوهامِ فى  الْقُلُوبِ و بِذكْرِك علَى

كالسم وبِ وما الْغُي و كبح مطَع باَطْي  قُرْبِك رْبش ذَبا اَعم

 اجعلْنا منْ اَخَص عارِفيك و ابعادك و و طَرْدك فَاَعذْنا منْ

كبادلَحِ عاَص قِ وداَص و عيكيا  طائ ظيميا ع كادباَخْلَصِ ع

 .منِّك يا اَرحم الرَّاحمينَ بِرَحمتك و منيلُ جليُل يا كَريم يا
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13 - PËRGJËRIMI I PËRMENDËSVE 
(Munàxhàtu-dh’dhàkirijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, sikur të mos ishte detyrë pranimi i urdhërit 
Tënd, kujtesa ime do të ishte larguar nga Ti, për faktin 
se Ti ke bërë që kujtimi im për Ty të jetë me fuqinë 
time dhe jo me fuqinë Tënde; shpresa e madhe është 
që fuqia ime të arrijë derisa të bëj një vend për 
madhërimin Tënd; prej mirësive më të mëdha për ne 
është lakimi i përmendjes Tënde nga gjuhët tona; edhe 
leja Jote për ne që të lutemi Ty, të largojmë prej Teje 
dyshimet dhe të pastrojmë e të dëlirim Ty nga të metat 
e mangësitë. 
 Zoti im, na inspiro ne përmendjen Tënde kur jemi në 
vetmi, në publik, natën e ditën, haptazi, në gëzim e në 
vështirësi, na shoqëro ne në përmendjen në fshehtësi, 
na vër në punë e në vepra të pastërta dhe në mundim 
të kënaqshëm; na shpërble ne me peshoren besnike! 
 Zoti im, për Ty shkrihen zemrat e përcëlluara; për 
njohjen Tënde mblidhen mendjet pranë njëra-tjetrës; 
nuk qetësohen zemrat veçse me përmendjen Tënde; 
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 الذَاكرِينَ : منَاجات الثَالث عشر
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

اياك  لهِى لَو الَ الْواجِب منْ قَبولِ اَمرِك لَنَزَّهتُك منْ ذكْرىإِ

ما عسى اَنْ يبلُغَ  اَنَّ ذكْرى لَك بِقَدرى ال بِقَدرِك و على

 منْ اَعظَمِ النِّعمِ علَينا اُجعلَ محال لتَقْديسك و حتّى مْقدارى

 تَنْزيهِك و اذْنُك لَنَا بِدعائك و اَلْسنَتنَا و جرَيانُ ذكْرِك على

 كبيحنَا لهىإِتَسفَاَلْهِم و ى الْخَالءف كْرَكذ و الءل الْماللَّي ِو 

آنسنَا  الضَّرّاء و السرّاء و فى االسرارِ و االعالنِ و و النَّهارِ

ىبِالذِّكْرِ الْخَف و ىلِ الزَّكملْنَا بِالْعمتَعاس و و ىرْضىِ الْمعالس 

 ىفيزَانِ الْوإِجازِنَا بِالْملهِى بِك تامه ةُ وهالْوال لى  الْقُلُوبع

تَطْمئنُّ الْقُلُوب االَّ بِذكْراك  الْمتَبايِنَةُ فَال معرِفَتك جمعت الْعقُولُ
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nuk qetësohen shpirtrat veçse kur të shohin Ty; Ti je i 
Madhëruari në çdo vend dhe i Adhuruari në të gjitha 
kohët; Ti je i Gjenduri në çdo pjesë të kohës, i Thirruri 
në të gjitha gjuhët dhe i Madhëruari në të gjitha 
shpirtrat; kërkoj falje prej Teje për çdo shijim të 
këndshëm pa përmendjen Tënde; për çdo qetësi pa 
shoqërinë Tënde, për çdo gëzim pa afërsinë Tënde dhe 
për çdo punë pa bindje ndaj Teje!  
 Zoti im, Ti e ke thënë fjalën Tënde të vërtetë: “O ju 
që keni besuar përmendeni shumë Allahun dhe 
madhërojeni Atë mëngjes e mbrëmje…”; Ti e ke thënë 
fjalën Tënde: “Më përmendni mua, t’ju për-mend edhe 
Unë juve…”; Ti na ke urdhëruar të të përmendim Ty 
dhe për këtë përmendje na ke premtuar të na 
përmendësh edhe Ti neve, si nderim, lartësim e 
madhërim; ja ku jemi pra, ne përmendësit e Tu ashtu siç 
na ke urdhëruar Ti, na shpërble me atë që na ke prem-
tuar; o Përmendës i përmendësve dhe o më Mëshirë-
madhi i mëshiruesve! 
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الَّ وا كُنُ النُّفُوسال تَس اَنْت اكؤْير نْدع كَانٍ وفى كُلِّ م حبسالْم 

الْمدعو بِكُلِّ لسانٍ  اَوانٍ و الْموجود فى كُلِّ و الْمعبود فى كُلِّ زمانٍ

نَانٍ وفى كُلِّ ج ظَّمعالْم نْ كُلِّ وم رُكتَغْفاَس كْرِكرِ ذلَذَّةٍ بِغَي نْ  وم

و كرِ اُنْسةٍ بِغَينْ كُلِّ راحرِ مرُورٍ بِغَيكُلِّ س و نْ كُلِّ شُغْلٍ  قُرْبِكم

 كترِ طَاعإِبِغَيقُلْت لهِى اَنْت ا وقُّ يالْح لُكنُوا  قَوا الَّذينَ امهاَي

كْراً كَثيراً وذ اذْكُرُوا اللّه وهحبس كْرَةً واَصيالً ب و و قُلْت  لُكقَو

تَذْكُرَنا  علَيه اَنْ وعدتَنا بِذكْرِك و الْحقُّ فَاذْكُرُونى اَذْكُرْكُم فَاَمرْتَنا

تَشْريفاً لَنَا و تَفْخيماً و ظاماً وعا اا هكَم رُوكنُ ذَاكرْتَنا فَاَنْجِزْ  نَحاَم

ا ولَنَا م رينَ ورَ الذَّاكا ذَاكتَنَا يدا عمينَ يالرَّاح محاَر 
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14 - PËRGJËRIMI I TË STREHUARVE  
(Munàxhàtul-mu’tesimijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 O Zoti im, o Strehues i atyre që kërkojnë strehë; o 
Ruajtës i atyre që kërkojnë ruajtje; o Shpëtues i të 
shkatërruarve; o Mbrojtës i nevojtarëve; o Mëshirues i të 
mjeruarve; o Përgjigjës i lutjes së të imponuarve; o 
Thesar i të varfërve; o Fashues i kockave të thyera në 
mjerimet e luftrave; o Strehë e të ndarëve; o Ndihmues i 
të pafuqishmëve; o Shpëtues i të frikësuarve; o Ndih-
mues i të dëshpëruarve; o Kështjellë e të deportuarve; 
nëse unë nuk kërkoj mbrojtje me madhështinë Tënde, 
prej kujt të kërkoj mbrojtje?! Nëse unë nuk kërkoj 
mbrojtje me fuqinë Tënde, ku tjetër të kërkoj mbrojtje?! 
Mua mëkatet më kanë detyruar të kapem edhe pas 
fundit të faljes Tënde; gabimet mua më kanë bërë që të 
kërkoj hapjen e portave të faljes Tënde; frika prej 
dënimit Tënd më ka bërë të kapem fort pas verigës së 
mëshirës Tënde. Nuk është e drejtë të poshtërohet ai 
që kapet pas litarit Tënd; nuk është e përshtatshme të 
dorëzohet e të lihet pas derës ai që kërkon strehim në 
madhërinë Tënde.  
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نَ يمعتَصمِال : منَاجات الرَّابِعةُ عشر
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

ذينَ والذَ الالئيا م ماَللّه ذينَ وائاذَ الْععا ما يي كينَ والالْه نْجِىم 

 الْمضْطَرِّينَ يا مجِيب يا راحم الْمساكينِ و عاصم الْبائسينَ و يا

 الْمنْقَطعينَ ويا وىأكَنْزَ الْمفْتَقرينَ ويا جابِرَ الْمنْكَسرينَ ويا م ويا

فينَ وتَضْعسرَ الْمنَاص فينَ وجيرَ الْخَائا ميثَ يغا مي كْرُوبينَ وا الْمي 

وذُ ونْ اَعفَبِم كزَّتذْ بِعاَع نْ لَمنَ الالجِينَ اصنْ حا كتراَلُذْ بِقُد لَم 

ذُ ونْ اَلوفَبِم اَلْج أَقَدثالتَّشَب لىا ى الذُّنُوبتْن فْوِكالِ عبِاَذْي و 

و كفْحابِ صوفْتاحِ اَبتاس لىا اى الْخَطَايتْنجوى اَحتْنعاإلِسائَةُ د 

و زِّكع ناءلَى االناخَةِ بِفنْ اخافَةُ مى الْملَتْنملَى  حع كتقْمن

كسالْتَّم و كطْفةِ عرْوخْذَلَ بِعاَنْ ي كلببِح متَصنِ اعقُّ ما حم و 

استَجار بِعزِّك اَنْ يسلَم اَو يهملَ  ال يليقُ بِمنِ
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Zoti im, mos na zhvish ne nga mbrojtja Jote, mos na 
lër pa përkujdesjen Tënde dhe na ruaj ne prej shkatë-
rrimit! Ne jemi në shikimin Tënd dhe në ruajtjen 
Tënde. Unë të lutem Ty me të përveçuarit e Tu prej 
engjëjve e njerëzve të mirë, të bësh për ne mbrojtje që 
të na shpëtojë prej veprimeve shkatërruese, të na largojë 
prej sëmundjeve dhe të na mbulojë prej pësimeve të 
zbritura! Gjithashtu (të lutemi) të zbresësh për ne 
qetësimin Tënd; të mbulosh fytyrat tona me dritat e 
dashurisë Tënde; të na strehosh ne në banesën Tënde; 
të na forcosh ne në hijen e ruajtjes Tënde; me butësinë 
dhe me mëshirën Tënde, o më Mëshirëmadhi i mëshi-
ruesve! 
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ذُدنَا عنْ  تُعرِنَا منْ رِعايتك و ال حمايتك و لهِى فَال تُخْلنا منْإِ

لَك اَسئَلُك بِاَهلِ  و فى كَنَفك بِعينك و موارِد الْهلَكَةِ فَانَّا

و ككَتالَئنْ مم كتينَ خَاصحالالص كترِينْ بنا  ملَيلَ ععاَنْ تَج

و لَكاتنَ الْهةً تُنْجينا مينا واقنِّبتُج نَ االفاتم ى  واهونْ دنُّنا متُك

و اتيبصنْ الْمنَا ملَياَنْ تُنْزِلَ ع و ككينَتنَا  اَنْ سوهجو تُغَشِّى

و كتبحارِمبِاَنْو لى شَديدنا ااَنْ تُؤْوِي و ككْننا فى  اَنْ روِيتَح

 .الرّاحمينَ رحمتك يا اَرحم فَتك وأاَكْناف عصمتك بِرَ
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15- PËRGJËRIMI I TË PËRKORËVE  
(Munàxhàtu-z’zàhidijn) 

 
 Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëmadhit:  
 Zoti im, na vure të banojmë në një shtëpi që ka 
hapur për ne gropat e kurtheve të saj dhe na vari me 
duart e shpresave të mëdha në grackat e pabesive të 
saj; prandaj tek Ti kërkojmë strehim prej kurtheve të 
mashtrimit të saj dhe me Ty të kërkojmë të mbrohemi 
prej mashtrimit të ornamenteve të saj të bukura, pasi 
ato janë shkatërrim i atyre që i kërkojnë ato, janë asgjë-
suese për ata që i marrin ato për zbukurim, zbukurimet 
e saj janë të mbushura me sëmundje e pësime. 
 Zoti im, na bëj të përkorë (asketë, që të mos ia kemi 
nevojën) në të, na shpëto prej saj me mbarësinë e me 
ruajtjen Tënde; hiqe prej nesh mbulojën e kundërshti-
mit Tënd dhe merri Ti në dorë punët tona me më të 
mirin mjaftim Tëndin; shtoje me bollëk për ne mëshi-
rën Tënde të pamatë dhe zbukuroji lidhjet tona me vër-
shimin e dhurimeve Tuaja; mbill në zemrat tona pemët 
e dashurisë Tënde; plotëso për ne dritat e njohjes Tënde;  
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نَ الزَّاهدي : منَاجات الَخامسة عشر
 

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 بِاَيدى الْمنَايا علَّقَتْنا لهِى اَسكَنْتَنا داراً حفَرَت لَنا حفَرَ مكْرِها وإِ

ا فرِهلِ غَدائباإِفى حهعخُد دكائنْ مم نَلْتَجِىء كلَي و متَصنَع بِك 

 طُالبها الْمتْلفَةُ حاللَها منَ اإلِغْترارِ بِزَخَارِف زِينَتها فَانَّها الْمهلكَةُ

 اتونَةُ بِالنَّكَبشْحالْم ةُ بِاالفَاتشُوحنَاإِالْمدا لهِى فَزَهفيه نَا  ولِّمس

و كفيقا بِتَونْهم و كتمصع الَبِيبنَّا جع انْزَع كخَالَفَتم لَّ  وتَو

و كتفاينِ كسنا بِحورةِ اُمعنْ سنَا مزيدرْ مفاَو كتمحلْ  رماَجو

و بِكاهوضِ منْ فَينَا مالَتنَا صتدفى اَفْئ اغْرِس اراَشْج و كتبحم 

 كرِفَتعم ارلَنَا اَنْو ماَتْم
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na mëko ëmbëlsinë e faljes Tënde dhe bëj që të shijoj-
më faljen Tënde të mëkateve; kënaqi sytë tanë ditën e 
takimit me Ty duke shikuar në Ty; nxirre prej zemrave 
tona dashurinë për këtë botë, ashtu siç ke bërë me 
njerëzit e mirë, me më të mirët njerëz të Tu që Ti vetë i 
ke pastruar me mëshirën Tënde, o më Mëshirëmadhi i 
mëshiruesve dhe o më Bujari i bujarëve! 
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ةَ والَوقْنَا حاَذ و فْوِكلَذَّةَ ع و كرَتغْفم  كقائل مونَنَا يياَع اَقْرِر

كتبِرُؤْي نْ ونْيا مالد بح نْ  اَخْرِجينَ محالبِالص لْتا فَعقُلُوبِنَا كَم

و كتفْونْ صرَارِ ماالب كتخاص مينَ والرَّاح محا اَري كتمبِرَح 

ا اَكْرَماالَكْرَمينَ ي. 
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PËRGJERIME NË VARGJE PREJ PRIJËSIT  
TË BESIMTARËVE ALI BIN EBI TÀLIBIT 

(cituar prej “Es’Sahijfetul Aleuij’jeh”) 
 السالم عليهطالب  ميرالمؤمنين على بن ابيال ةمناجات منظوم

 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit 
 

وديا ذَاالْج دمالْح لى لَكالْعودجالْمو نْ تَشاءطى متُع كْتتَبار نَعتَمو 

Vetëm për Ty është falënderimi 
o Zotërues  i bujarisë, lavdisë e 

lartësisë 

I Lartë je vetëm Ti, Ti jep e 
ndalon për cilin të duash 

 والْيسرِ اَفْزَع الَيك لَدى االِْعسارِ الهى وخَالقى وحرْزى وموئلى

Zoti im, Krijuesi im, Ruajtësi 
im, unë prirem vetëm te Ti 

Te unë gjendet vështirësia e 
lehtësimi që unë kam frikë 

 واَوسع فَعفْوك عنْ ذَنْبى اَجلُّ الهى لَئنْ جلَّت وجمت خَطيئَتى

Zoti im, nëse fajet e mia janë të 
dukshme e të shumta 

Falja Jote ndaj fajit tim është 
më dukshme e më e gjerë 

ىنَفْس تطَينْ اَعلهى لَئؤْلَها اةِ سضِ النَّداموفَها اَنَا فى ر تَعاَر 

Zoti im, nëse unë i jap shpirtit 
tim atë që ai kërkon 

Unë jam duke u vërtitur në 
qerthullën e pendimit 
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 تَسمع واَنْت مناجاتى الخَفيةَ الهى تَرى حالى وفَقْرى وفاقَتى

Zoti im, Ti e sheh gjendjen 
time, varfërinë time e nevojën 

time 

Ti je bashkëbiseduesi im i 
fshehtë që dëgjon 

 مطْمع فُؤ ادى فَلى فى سيبِ جودك تُزِغْ الهى فَال تَقْطَع رجائى وال

Zoti im, mos ma  prit shpresën 
dhe mos e trondit zemrën time 

Dhe bëj për mua një aspiratë 
në gjërësinë e bujarisë Tënde 

تَنى اَوبنْ خَيلهى لَئتَنى انْ ذا طَرَدمو وجنْ ذَاالذى اَرفَم اُشَفِّع 

Zoti im, nëse më nxjerr 
shpresëhumbur, ose më përzë 

Në cilin të shpresoj dhe kush 
do të ndërmjetësojë për mua?! 

 اَسيرٌ ذَليلٌ خائف لَك اَخْضَع الهى اَجِرْنى منْ عذابِك انَّنى

Zoti im, më shpëto prej  
dënimit Tënd 

Para Teje unë jam një rob 
lufte i poshtëruar, i frikësuar e 

i nënshtruar 

 ومضْجع اذا كانَ لى فى الْقَبرِ مثْوى الهى فَآنسنى بِتَلْقينِ حجتى

Zoti im, më gëzo duke më 
mësuar argumentim tim! 

Nëse kam në varr banesë e 
vend ku të shtrihem 

 يتَقَطَّع فَحبلُ رجائى منْك ال الهى لَئنْ عذَّبتَنى اَلْف حجةٍ

Zoti im, edhe nëse mua më 
dënojnë njëmijë argumente 

Litari i shpresës sime te Ti, 
nuk pritet 

موي فْوِكع مقْنى طَعلهى اَذال ا نْفَعي كنا لال مالٌ هنُونَ وب 

Zoti im, më mëko shijen e 
faljes Tënde ditën kur 

Atje nuk ka as fëmijë e as 
pasuri që të sjellin dobi! 
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نى كُنْتتَرْع نْ لَملهى لَئعًا اضائ تتَرْعانى فَلَس نْ كُنْتاو عاُضَي 

Zoti im, nëse Ti nuk më merr 
nën kujdesin Tënd, me siguri 

jam i humbur 

Nëse Ti më merr nën kujdesin 
Tënd, patjetër që unë nuk jam 

i humbur 

 يتَمتَّع فَمنْ لمسىء بِالْهوى محسنٍ الهى اذا لَم تَعف عنْ غَيرِ

Zoti im, nëse Ti nuk fal jo 
bëmirësin 

Kush do të më japë për të 
këqijat që kam bërë për të 

kënaqur dëshirat 

 واَتْبع فَها اَنَا اثْرَ الْعفْوِ اَقْفُو التُّقى الهى لَئنْ فَرَّطْت فى طَلَبِ

Zoti im, nëse unë e kam të 
pakët frikën ndaj Teje 

Tani unë ndjek gjurmët e 
faljes me kapërcime 

 يجزَع رجوتُك حتّى قيلَ ما هو الهى لَئنْ اَخْطاْت جهالً فَطالَما

Zoti im, nëse gaboj nga padija 
gjithmonë 

Kam shpresuar në Ty aq sa 
kanë thënë: përse ky është i 

frikësuar? 

دالطَّو ذَّتلهى ذُنُوبى با اْعتَلَتلُّ ونْبى اَجنْ دع كفْحصو فَعاَرو 

Zoti im, fajet e mia të këqija 
janë pirg të larta 

Dhe gjërësia Jote ndaj fajeve 
të mia është më dukshme e 

më e lartë 

 يدمع وذكْرُ الْخَطايا الْعينَ منّى الهى ينَحى ذكْرُ طَولك لَوعتى

Zoti im, përmendja e mirësisë 
Tënde shpëton përvëlimin e 

zemrës time 

Dhe nga përmendja e fajeve 
prej meje loton syri 

حامثْرَتى ولْنى علهى اَقتى ابوح تَضَرِّعم فرُّ خائقنّى مفَا 
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Zoti im, pakësoji shkarjet e mia 
dhe fshije mëkatin tim 

Unë kam ftohtë, jam i 
frikësuar e i pafuqishëm 

حاً وونْك رلْنى ملهى اَنةً ااحر كوابِ فَضْلوى اَبس تفَلَس اَقْرَع 

Zoti im, bëj që prej Teje të arrij 
pushim e qetësi 

Unë nuk trokas gjetkë 
përveçse në portat e mirësisë 

Tënde 

تَنى اَوينْ اَقْصلهى لَئنْتَنى ااَه فكَي اَم بفَما حيلَتى يا ر نَعاَص 

Zoti im, nëse Ti më largon 
shumë larg, ose më poshtëron 

Çfarë mjeshtrie kam unë, o 
Zot dhe qysh t’ia bëj? 

 يهجع يناجى ويدعو والْمغَفَّلُ ساهرٌ الهى حليف الْحب فى اللَّيلِ

Zoti im, i përvëluari në 
dashurinë Tënde rri zgjuar 

natën 

Mediton e lutet, ndërsa i 
shkujdesuri fle gjumë 

 ومنْتَبه فى لَيله يتَضَرَّع الهى وهذَا الْخَلْقُ ما بينَ نائمٍ

Zotim im, ka njerëz që flenë 
gjumë 

Dhe i vëmendshmi natën 
është i përulur 

 الْخُلْد يطْمع لرَحمتك الْعظْمى وفى وكُلُّهم يرجو نَوالَك راجِياً

Që të gjithë shpresojnë bujarinë 
Tënde 

Në vetmi aspirojnë për më-
shirën Tënde më të madhe 

 وقُبح خَطيئاتى علَى يشَنِّع الهى يمنّينى رجائى سالمةً

Zoti im, shpresa ime më uron 
shpëtim 

E keqja e mëkateve të mia  
mbi mua rëndon 

كفْوفُو فَعنْ تَعلهى فَاذى انْقرِ ممدال فَبِالذَّنْبِ الْماو رَعاُص 
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Zoti im, nëse më fal, falja Jote 
është shpëtimi im 

Ndryshe me mëkatin 
shkatërrues jam i shtrirë 

përtokë 

دمحم مىقِّ الْهاشلهى بِحا لَك مةِ اَطْهارٍ هرْمحو خُضَّع 

O Zoti im, për hir të 
Muhamedit el Hashimij 

Dhe për hir të të pastërve, të 
cilët janë të nështruar ndaj 

Teje 

 خُشَّع وحرْمةِ اَبرارٍ هم لَك عمه الهى بِحقِّ الْمصطَفى وابنِ

O Zoti im, për hir të Mustafait 
e të birit të xhaxhait të tij 

Dhe për hir të të mirëve, të 
cilët janë të frikësuar ndaj Teje 

دملى دينِ اَحرْنى علهى فَاَنْشا تاً لَكاً قانينيباً تَقم اَخْضَع 

O Zoti im, më ringjall në fenë e 
Ahmedit 

I kthyer vetëm kah Ti, i 
rujatur, i bindur i nënshtruar 

 الْمشَفَّع شَفاعتَه الْكُبرى فَذاك وال تَحرِمنّى يا الهى وسيدى

O Zoti im, o Sunduesi im mos 
ma ndalo 

Ndërmjetësimin e tij më të 
madh dhe ai është 

ndërmjetësuesi 

دحوم عاكما د هِملَيلِّ عصو كَّعر بِبابِك اَخْيار ناجاكو 

Dhuro paqe e shpëtim mbi atë, 
për të cilit të është lutur 

besimtari në Zotin Një e të 
Vetëm 

Ai që ka medituar me Ty në 
vetmi në portën Tënde duke 

bërë adhurim. 
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TRI FJALË TË IMAMI ALIUT  
NË MEDITIMET E TIJ 

 
 Zoti im, mua më mjafton madhëstia të jemë 
skllavi Yt; më mjafton krenaria që Ti je Zoti për 
mua; Ti je ashtu siç dua unë, më bëj edhe mua 
ashtu siç do Ti. 

 المناجات  على عليه السالم فى اإلمامثالثَ كَلمات منْ

داً وبع زّاً اَنْ اَكُونَ لَكلهى كَفى بى عتَكُونَ   اَنْ كَفى بى فَخْراً ا

 . رباً اَنْت كَما اُحب فَاجعلْنى كَما تُحب لى
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PËRGJËRIME TË PRIJËSIT 
 TË BESIMTARËVE, IMAM ALIUT,  

NË LUTJET E TIJ SË BASHKU  
ME DJEMTË E VET GJATË MUAJIT SHA’BÀN 

 
 O Zoti im! Dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin e 
për familjen e Muhammedit! Dëgjoje lutjen time kur 
unë të lutem Ty! Dëgjoje thirrjen time kur unë të thërras 
Ty! Më dil përpara kur unë meditoj në Ty, duke vrapuar 
për te Ti! Kam qëndruar para Teje në qetësi, i nën-
shtruar ndaj Teje, duke shpresuar te Ti atë që është prej 
shpërblimit që më jep. Ti e di ç’ka në shpirtin tim. Ti ke 
dijeni për nevojën time. Ti e njeh ndërgjegjen time. Për 
Ty asgjë nuk mbetet e fshehtë, o Transformuesi im dhe o 
Strehuesi im. Nuk dua të filloj me logjikën time dhe prej 
gojës time të dalë kërkesa ime. Të lutem për përfundimin 
tim! Caktimi Yt është shkruar për mua, o Zotëruesi im, 
se çfarë të dalë prej meje deri në fundin e jetës, nga të 
fshehtat e mia dhe nga ato që kam bërë haptas; vetëm në 
dorën Tënde dhe jo në dorën e dikujt tjetër përveç Teje 
është të shtosh për mua e të pakësosh, të më sjellësh të 
mira e të më dëmtosh. Zoti im, nëse Ti do të më privosh 
mua, cili është ai që do të më furnizojë me ushqim?!  



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

  

 
 
 

ة شعباني مناجات

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
 

ماَللّه و دمحلى ملِّ عص و دمحآلِ م تُكوعذا دعائى اد عماس و 

عاْسم و تُكيذا ناددائى ان ترَبه فَقَد تُكيذا ناجا لىاَقْبِلْ ع 

و كلَيا قَفْتما وراجِياً ل كلَيتَضرِّعاً ام تَكيناً لَكسم يكدنَ ييب 

تَخْبرُ حاجتى وتَعرِف  فى نَفْسى و تَعلَم ما و لَديك ثَوابى

خْفى ال ضَميرى وي نْقَلَبى ورُ ماَم كلَيع و ثْواىاَنْ  م ما اُريد

قَد  اَرجوه لعاقبتى و بِه منْ طَلبتى و اَتَفَوه منْطقى و اُبدئَ بِه منْ

قاديرُكم رَتدى جييا س لَىرى  عمرِ على آخنّى اكُونُ مفيما ي

ريرَتى ونْ ستى ميالنع ال و كدبِي تى وزِياد رِكغَي دبِي نَقْصى و 

تَنى نَفْعى ورَمنْحلهى انْ ضَرّى اقُنى  ذَا فَمرْزالَّذى ي
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 Nëse Ti e ndërpret funizimin për mua, cili është ai që 
do të më ndihmojë mua?! Zoti im, kërkoj mbrojtje me 
Ty prej zemërimit Tënd dhe prej hyrjes nën urrejtjen 
Tënde. Zoti im, nëse unë nuk e meritoj mëshirën 
Tënde, Ti me mirësitë e Tua të gjera je Zotëruesi i 
bujarisë për mua. Zoti im, ja unë kam qëndruar me 
shpirt e me zemër para Teje. Shpirtit tim i bën hije 
mbështetja ime e bindur në Ty dhe Ti the: Nuk je prej 
atyre që e meritojnë, por mua më mbështolle me faljen 
Tënde. Zoti im, nëse Ti nuk më fal, kush tjetër përveç 
Teje ka përparësi të falë?! Nëse mua më është sosur jeta 
dhe unë nuk jam afruar te Ti me punën time; në të 
vërtetë kam pohuar te Ti se mëkati është afrimi im. Zoti 
im, kam mëkatuar në dëm të shpirtit tim, duke i plotë-
suar atij dëshirat. Mjerë për shpritin tim nëse Ti nuk i fal 
mëkatet e tij! Zoti im, mirësia Jote për mua ka qenë e 
vazhdueshme gjatë gjithë jetës time, mos e ndërprit 
mirësinë Tënde për mua me vdekjen time! Zoti im, qysh 
mund të jem i hidhëruar prej mëshirës Tënde me të 
cilën Ti më shikon mua pas vdekjes dhe Ti gjatë gjithë 
jetës më ke shprehur miqësinë më të mire?! Zoti im, 
merre në dorën Tënde punën time, ashtu siç e merr 
vetëm Ti dhe me mirësinë Tënde më numëro mua mëka-
tar të cilin e ka mposhtur padituria e vet. Zoti im, më ke 
mbuluar shumë faje në këtë botë, por kam shumë nevojë 
që ato të jenë të mbuluara prej Teje edhe në botën tjetër;  
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نْ ذَا ونْ خَذَلْتَنى فَملهى ارُنى انْصوذُ الَّذى ينَ  اَعم بِك

و رَ غَضَبِكغَي نْ كُنْتلهى اا كخَطلُولِ سلٍ حتَاْهسم  كتمرَحل

بِنَفْسى واقفَةٌ  كَاَنّى فَاَنْت اَهلٌ اَنْ تَجود على بِفَضْلِ سعتك الهى

و كيدنَ ييكُّلى بنُ تَوساَظَلَّها ح ما قَد فَقُلْت كلَيع  لُهاَه اَنْت

نْ وفَم تفَونْ علهى اا فْوِكتَنى بِعدتَغَم نْكلى ماَو و كبِذل 

لى ونا اَجد نْ كانَ قَدا لى فَقَدمع نْكنى مندي لَم لْتعج  قْراراال

النَّظَرِ لَها  فى بِالذَّنْبِ الَيك وسيلَتى الهى قَد جرْت على نَفْسى

لهى لَمرْ لَها اتَغْف نْ لَملُ ايا الْوفَلَه اماَي لَىع زَلْ بِرُّكيوتى  يح

 حسنِ فَال تَقْطَع بِرَّك عنّى فى مماتى الهى كَيف آيس منْ

حيوتى  نَظَرِك لى بعد مماتى واَنْت لَم تُولِّنى اال الْجميلَ فى

مذْنبٍ  تَولَّ منْ اَمرى ما اَنْت اَهلُه وعد علَى بِفَضْلك على الهى

رَهغَم قَد نْيا وى الدذُنُوباً ف لَىع تَرْتس لهى قَدا لُههاَنَا ج  جواَح

علَى منْك فى االُْخْرى  الى ستْرِها
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 Ti nuk i zbulon fajet e asnjërit prej robëve të Tu të 
mirë dhe Ditën e Gjykimit mos më diskredito para të 
gjithëve! Zoti im, bujaria Jote e ka zgjeruar shpresën 
time dhe falja Jote është më e mirë se puna ime. Zoti 
im, më gëzo të takohem me Ty, ditën kur Ti do të 
gjykosh robet e Tu! Zoti im, ndjesa ime drejtuar Ty, 
është ndjesa e atij që nuk pret pranimin e saj, prandaj Ti, 
o më Bujari, pranoje ndjesën time se ajo është ndjesë e 
atij që ka bërë punë të këqija! Zoti im, mos e kthe 
nevojën time, mos i humb shpresat e mia dhe mos e 
prit shpresën e synimin tim! Zoti im, nëse Ti dëshiron 
poshtërimin tim, kurrë nuk do të më kishe udhëzuar në 
rrugën e drejtë. Nëse Ti do të kishe dashur diskrediti-
min tim, kurrë nuk do të më kishe falur. Zoti im, unë 
asnjëherë nuk kam menduar se Ti do të më kthesh 
duarbosh në ndonjë nevojë timen dhe unë e mbylla 
jetën time në kërkimin e saj vetëm prej Teje. Zoti im, 
vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi, gjithmonë e 
gjithnjë e në jetë të jetëve, falënderim e lavdërim që 
shtohet e asnjëherë nuk shuhet ashtu siç dëshiron Ti 
dhe ashtu siç je Ti i kënaqur. Zoti im, nëse më dënon 
për mëkatin tim, unë të marr Ty me faljen Tënde. Nëse 
Ti më dënon për fajet e mia, unë të marr Ty me faljen 
që Ti u bën fajeve të mia. Nëse Ti më fut mua në Zjarr, 
banorëve të Zjarrit ua kam bërë të ditur se unë të dua 
vetëm Ty.  
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كبادنْ عم دَحتُظْهِرْها ال ذْ لَمحينَ االفَال الص  مونى يتَفْضَح

كودلهى جا ؤُسِ االْشْهادلى رةِ عيمطَ الْقسب  كفْوعلى واَم

كقائرَّنى بِللهى فَسلى امنْ عتَقْضى اَفْضَلُ م مونَ  ييب فيه

نْ لَمم ذارتعا كلَيذارى اتلهى اعا كبادنْ عتَغْنِ عسولِ  يقَب

هلَيا تَذَرنِ اعم ذْرى يا اَكْرَملْ عفَاقْب ذْرِهلهى عسيئُونَ اال  الْم

عى وطَم بال تُخَيتى وحاج جائى تَرُدر نْكم ال تَقْطَع لى واَم 

نى ودتَه وانى لَمه تداَر لهى لَوا تى لَمفَضيح تداَر نى لَوتُعاف 

 الهى ما اَظُنُّك تَرُدنى فى حاجةٍ قَد اَفْنَيت عمرى فى طَلَبِها

نْكم و زيدداً يرْمماً سداً دائداً اَباَب دمالْح لهى فَلَكال ا  بيدي

بكَما تُح و و فْوِكبِع رْمى اَخَذْتُكنْ اَخَذْتَنى بِجلهى اتَرْضى ا 

 انْ اَدخَلْتَنىِ النّار بِذُنُوبى اَخَذْتُك بِمغْفرَتك و اَخَذْتَنى انْ

اُحبك   اَعلَمت اَهلَها اَنّى
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Zoti im, nëse puna ime në adhurimin për Ty është e 
vogël, me siguri që shpresa ime në afrimin te Ti është 
zmadhuar. Zoti im, qysh të largohem prej Teje duarbosh 
e i privuar, kur kam menduar më të mirën se bujaria Jote 
do të më gjejë mua të shpëtuar e të mëshiruar?! Zoti im, 
me të vërtetë e kalova jetën pa gjumë e me kujdesin e 
madh për Ty dhe rininë time e konsumova nën trullosjen 
e largësisë prej Teje. Zoti im, kurrë nuk jam zgjuar në 
ditët e shkujdesjes sime ndaj Teje dhe prirja ime të ketë 
qenë rruga e zemërimit Tënd. Zoti im, unë jam robi Yt 
dhe bir i robit Tënd, para Teje kam qëndruar që me 
bujarinë Tënde të arrij te Ti. Zoti im, unë jam një rob i 
padenjë për të dalë para Teje me atë pak turp që më vjen 
prej shikimit në Ty, prandaj unë e kërkoj faljen vetëm 
prej Teje, sepse falja është cilësi e lartë e bujarisë Tënde. 
Zoti im, për mua asnjëherë nuk ka patur plotësim me të 
cilin unë të ndalem që të mos kundërshtoj Ty, përveçse 
atëherë kur Ti zgjove në mua dashurinë në Ty dhe unë u 
bëra ashtu siç ishte dëshira Jote, prandaj unë të falënderoj 
vetëm Ty që më fute në bujarinë Tënde për të pastruar 
zemrën time prej ndotësive të shkujdesjes ndaj Teje. Zoti 
im, shih te unë me shikimin e atij që Ti e thirre dhe ai iu 
përgjigj thirrjes Tënde, me ndihmën Tënde e vure atë në 
punë dhe ai t’u bind Ty, o i Afërm që nuk largohesh prej 
të shkujdesurit ndaj Teje dhe o Bujar që nuk e mbledh 
dorën për atë që kërkon të arrijë shpërblimin Tënd.  
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جنْبِ  فى الهى انْ كانَ صغُرَ فى جنْبِ طاعتك عملى فَقَد كَبرَ

كجائر كنْدنْ عم باَنْقَل فلهى كَيلى اروماً اَمحةِ مببِالْخَي و  قَد

قَد  و الهى كانَ حسنُ ظَنّى بِجودك اَنْ تَقْلبنى بِالنَّجاةِ مرْحوماً

و نْكوِ عهرَّةِ السرى فى شمع تشَبابى اَفْنَي تلَيكْرَةِ اَبفى س 

رارى بِكاغْت امظْ اَيقتَياَس لهى فَلَما نْكم دالتَّباع لى وكُونى ار 

لهى وا كخَطبيلِ سس و كدبنَ اَنَا عيب مقائ كدبنُ عاب كيدي 

كلَيلُ ااَتَنَص دبلهى اَنَا عا كلَيا كلٌ بِكَرَمستَوم ا كُنْتمم 

و نْ نَظَرِكيائى محتلَّةِ اسنْ قم بِه كاُواجِه اَطْلُب ذا نْكم فْوالْع 

عنْ  حولٌ فَانْتَقلَ بِه الْعفْو نَعت لكَرَمك الهى لَم يكُنْ لى

كتيصعم الَّاو كتبحمقَظْتَنى لاَي قْتاَنْ اَكُونَ  فى و تدكَما اَر 

فَشَكَرْتُك كُنْت و كخالى فى كَرَمدساخِ  بِانْ اَوتَطْهيرِ قَلْبى مل

 اْستَعملْتَه اُنْظُرْ الَى نَظَرَ منْ ناديتَه فَاَجابك و عنْك الهى الْغَفْلَةِ

يا جوادًا  قَريباً ال يبعد عنِ المغْتَرِّ بِه و بِمعونَتك فَاَطاعك يا

  عمنْ رجا ثَوابه اليبخَلُ
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Zoti im, më dhuro një zemër, dashuria e së cilës më 
afron mua te Ti; më dhuro një gjuhë, drejtësia e së cilës 
më lartëson mua te Ti; më dhuro edhe një sy, vërtetësia 
e të cilit më afron mua te Ti! Zoti im, kush të njohu Ty, 
ai nuk është i pa ditur dhe kush strehohet te Ti, ai nuk 
është i shkujdesur. Atij që Ti i dole përpara, ai nuk është 
pronë e dikujt. Zoti im, kush ecën në rrugën Tënde, ai 
është i ndriçuar; kush është i kapur në Ty, ai është i 
shpëtuar; te Ti jam strehuar, o Zoti im, prandaj Ti mos 
e humb mendimin tim më të mirë në mëshirën Tënde 
dhe mos më mënjano prej dhembshurisë Tënde! Zoti 
im, bëj që në banorët e mbretërisë Tënde të jem në 
pozitën e atij që shpreson shumë e më shumë prej 
dashurisë Tënde! Zoti im, më inspiro që me përme-
ndjen Tëde mua të më tralliset mendja në përmendjen 
Tënde dhe vullneti im të jetë në qetësinë e suksesit të 
emrave të Tu e në madhërimin Tënd! Zoti im, me Ty 
dhe zotimin Tënd, më bashko mua vetëm me ata që të 
adhurojnë Ty! Prej kënaqësisë Tënde më vër në vend-
banimin e mire se unë nuk kam fuqi për veten time: as 
të spraps të keqen e as nuk zotëroj të sjell për vete 
ndonjë dobi. Zoti im, unë jam robi Yt i pafuqishëm, 
mëkatar dhe skllavi Yt fajtor. Mos më bëj mua si ai, 
prej të cilit Ti je i larguar dhe që shkujdesja e vet ia ka 
mbuluar atij faljen Tënde! Zoti im, dhuro për mua 
ndërprerjen e plotë për te Ti!  
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و قُهشَو نْكم نيهدلى قَلْباً ي بلهى ها رْفَعساناً يل قُهدص كلَيا 

و بِك رَّفنْ تَعلهى إ نَّ ما قُّهح نْكم هقَرِّبولٍ  نَظَراً يهجرُ مغَي

نْ وم خْذُولٍ ورُ مغَي الذَ بِك لُوكمرُ مغَي هلَيع لْتنْ اَقْبلهى ما 

قَد  و انَّ منِ اعتَصم بِك لَمستَجيرٌ انْتَهج بِك لَمستَنيرٌ و ِانَّ َمِن

ال تَحجبنى  الهى فَال تُخَيب ظَنّى منْ رحمتك و لُذْت بِك يا

اَقمنى فى اَهلِ وِاليتك مقام منْ رجا الزِّيادةَ  فَتك الهىأر عنْ

همتى  اَلْهِمنى ولَهاً بِذكْرِك الى ذكْرِك و و محبتك الهى منْ

محلِّ قُدسك الهى بِك علَيك االَّ  و اَسمائك فى روحِ نَجاحِ

والْمثْوى الصالحِ منْ مرْضاتك  اَهلِ طاعتك اَلْحقْتَنى بِمحلِّ

اَملك لَها نَفْعاً الهى اَنَا عبدك  ال دفْعاً و فَانّى ال اَقْدر لنَفْسى

بذْنالْم الضَّعيف و نيبالْم لُوكُكمم  رَفْتنْ صملْنى معفَال تَج

الهى هب لى كَمالَ  عفْوِك عنْه وجهك وحجبه سهوه عنْ

  كلَيطاعِ انْقاال
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Ndriçoji sytë e zemrave tona me ndriçimin e syve që 
shikojnë në Ty, derisa sytë e zemrës të grisin perden e 
dritës, derisa të arrijnë në vetë madhështinë dhe 
shpirtrat tanë të bëhen të varura në lartësitë e madhë-
shtisë Tënde. Zoti im, më bëj mua të atillë që Ti e thirre 
dhe ai t’u përgjigj Ty, të atillë që Ti e bëre të vështrojë 
në Ty dhe ai ra pa ndjenja prej madhështisë Tënde, të 
atillë që Ti bisedove me të në fshehtësi dhe ai punoi 
haptas për Ty. Zoti im, mos bëj që në mua të jetë 
zotëruese prerja e shpresës dhe ndjenja e poshtërimit! 
Mos e këput shpresën time prej bujarisë Tënde më të 
madhe! Zoti im, nëse fajet mua më kanë rrëzuar te Ti, 
tregohu i gjerë me mua me mirësinë e mbështetjes time 
në Ty! Zoti im, nëse mëkatet e mia i kanë fshirë për 
mua nderimet e butësisë Tënde, vetëdija ime më tërheq 
vëmendjen për te bujaria e dashurisë Tënde. Zoti im, 
nëse mua më fton në Zjarr dënimi Yt i madh, me siguri 
që më fton në Xhennet shpërblimi Yt i madh. Zoti im, 
vetëm Ty të lutem dhe vetëm te Ti mundohem të arrij. 
Kam dëshirë të madhe të të lutem vetëm Ty të dhurosh 
paqe e shpëtim për Muhammedin e për familjen e 
Muhammedit dhe mua të më bësh që vazhdimisht të të 
përmend vetëm Ty! Bëj që unë kurrë të mos e thyej 
besën Tënde! Bëj që të mos jem i shkujdesur për të të 
falënderuar Ty dhe as të mos jem i rëndë në zbatimin e 
urdhrit Tënd!  



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

  

قُلُوبِنا و صاررْ اَبنَظَرِها اَن ياءبِ  بِضالْقُلو صارتّى تَخْرِقَ اَبح كلَيا

تَصيرَ اَرواحنا معلَّقَةً بِعزِّ  الْعظَمةِ و معدنِ حجب النُّورِ فَتَصلَ الى

الحظْتَه فَصعقَ  ناديتَه فَاَجابك و اجعلْنى ممنْ و قُدسك الهى

تَهيفَناج كاللجل رّاً وس لَ لَكمنِ  عسلى حلِّطْ عاُس لهى لَمراً اهج

الَ ظَنّى قُنُوطَ االْياسِ و نْ  انْقَطَعلهى اا كميلِ كَرَمنْ ججائى مر

الْخَطايا قَد قَطَتْنى كانَتكُّلى  اَسنِ تَوسنّى بِحع فَحفَاص كيلَد

منْ مكارِمِ لُطْفك فَقَد نَبهنى  حطَّتْنى الذُّنُوب علَيك الهى انْ

الْغَفْلَةُ عنِ االستْعداد  الهى انْ اَنامتْنى كَرَمِ عطْفك الْيقينُ الى

الهى انْ دعانى الَى النّارِ  الْمعرِفَةُ بِكَرَمِ آالئك للقائك فَقَد نَبهنى

جزيلُ ثَوابِك الهى فَلَك  الْجنَّةِ عظيم عقابِك فَقَد دعانى الَى

ئَلُ واَس تَهِلُ واَب كلَيا غَباَنْ اَر ئَلُكاَسآلِ  وو دمحلى مع لِّىتُص

و دمحم ديمنْ يملَنى معاَنْ تَج و كَرَكذ و كدهع نْقُضالي 

 رِكبِاَم فتَخسال يو نْ شُكْرِكغْفُلُ عالي
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Zoti im, më bashko me dritën më të gëzuar të madhë-
shtisë Tënde, derisa unë të të njoh Ty dhe të qëndroj sa 
më larg nga njohja e dikujt tjetri përveç Teje! Bëj që të 
kem frikë vetëm prej Teje! Ti je Vëzhguesi, o Zotërues i 
madhështisë e i nderimit; dhuro paqe e shpëtim e për-
shëndetje nderimi të shumta për të dërguarin Tënd 
Muhammedin dhe për familjen e tij të pastër.  
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سواك  عنْ اَلْحقْنى بِنُورِ عزِّك االْبهجِ فَاَكُونَ لَك عارِفاً و و الهى

اللّه  صلَّى الْجاللِ واالِْكْرامِ و منْك خائفاً مراقباً يا ذَا و منْحرِفاً

دمحلى مع رينَ والطّاه هال و هولسليماً كَثيراً  رتَس لَّمس 
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PËRGJËRIME TË PRIJËSIT  
TË BESIMTARËVE 

 
 O Zoti im, vetëm Ty të kërkoj siguri në ditën kur 
nuk sjell dobi as pasuria e as fëmija, me përjashtim të 
atij që është paraqitur te All-llahu me zemër të pastër. 
Ty të kërkoj siguri në ditën kur mizori do të kafshojë 
duart e veta dhe do të thotë: "Ah sikur të kisha ndjekur 
rrugën së bashku me të Dërguarin!". Ty të kërkoj siguri 
në ditën kur kriminelët do të njihen nga damkosja dhe 
do të kapen për t’u flakur për flokësh e për këmbësh. 
Ty të kërkoj siguri në ditën kur nuk bën dot asgjë as 
prindi për fëmijën e as fëmija për prindin, premtimi i 
All-llahut është plotësisht i vërtetë. Ty të kërkoj siguri 
ditën kur mizorëve nuk u sjell dobi kërkimi i ndjesës, 
mbi ta rëndon mallkimi dhe ata janë në vendbanimin 
më të keq. Ty të kërkoj siguri në ditën kur asnjë njeri 
nuk zotëron ndonjë send dhe kur e gjithë çështja i 
përket vetëm All-llahut. Ty të kërkoj siguri në ditën kur 
burri largohet me vrap prej vëllait të vet, prej nënës e 
prej babait të tij dhe prej gruas e prej fëmijëve të vet, 
atëherë kur për çdonjërin prej tyre ka një veprim që do 
të jetë i mjaftueshëm për secilin.  
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 في مسجد الكوفة  عليه السالم عليمناجات اميرالمؤمنين
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 
ّمنْ اَتَى  اال البنُونَ و اَللّهم انّى اَسئَلُك االَْمانَ يوم ال ينْفَع مالٌ

اللَّه ليمٍ ولى بِقَلْبٍ سع مالظّال ضعي مواالَْمانَ ي ئَلُكاَس  هيدي

يوم  اَسئَلُك االَْمانَ لَيتنىِ اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبيالً و يقُولُ يا

رَفعي ؤْخَذُ بِالنَّواصى وفَي مونَ بِسيماهرِمجاالَْقْدامِ الْم  ئَلُكاَسو

 ال مولُود هو جازٍ عنْ يوم ال يجزى والد عنْ ولَده و االَْمانَ

 وعد اللَّه حقُّ واَسئَلُك االَْمانَ يوم ال ينْفَع والده شَيئاً انَّ

و متُهرذعمينَ مالظّال ملَه  ئَلُكاَسارِ والد ءوس ملَهنَةُ واللَّع

 للَّه و االَْمرُ يومئذ شَيئاً و تَملك نَفْس لنَفْسٍ االَْمانَ يوم ال

مواالَْمانَ ي ئَلُكاَس و نْ اَخيهم رْءرُّ الْمفي هاُم و و اَبيه  هتبصاح

و ذئموي منْهرِئٍ مكُلِّ امل نيهب أش غْنيهنٌ ي
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Ty të kërkoj siguri në ditën kur krimineli - për të 
shpëtuar prej dënimit të asaj dite - dëshiron të flijojë 
fëmijët e vet, gruan dhe vëllanë e tij, si dhe fisin e vet 
që i ka dhënë strehim; madje ai do të flijonte çdo gjë që 
gjendet në Tokë, vetëm e vetëm që ai të shpëtonte pas 
këtij flijimi. Jo, kurrsesi! Ajo është flaka e zjarrtë që heq 
kapakët e kokës. Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je 
Padroni e unë jam robi. A e mëshiron robin dikush 
tjetër përveç Padronit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! 
Ti je Sunduesi e unë jam i sunduari. A e mëshiron të 
sunduarin dikush tjetër përveç Sunduesit?! Mbrojtësi 
im, o Mbrojtësi im! Ti je Krenari e unë jam i poshtë-
ruari. A e mëshiron të poshtëruarin dikush tjetër 
përveç Krenarit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je 
Krijuesi e unë jam i krijuari. A e mëshiron të krijuarin 
dikush tjetër përveç Krijuesit?! Mbrojtësi im, o 
Mbrojtësi im! Ti je Madhështori e unë jam i përbuzuri. 
A e mëshiron të përbuzurin dikush tjetër përveç 
Madhështorit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je i 
Forti e unë jam i pafuqishmi. A e mëshiron të pafuqi-
shmin dikush tjetër përveç të Fuqishmit?! Mbrojtësi 
im, o Mbrojtësi im! Ti je i Pasuri e unë jam i varfri. A e 
mëshiron të varfrin dikush tjetër përveç të Pasurit?! 
Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je Dhënësi e unë jam 
lypësi. A e mëshiron lypësin dikush tjetër përveç 
Dhënësit?!  
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نْ وفْتَدى مي لَو رِمجالْم دوي مواالَْمانَ ي ئَلُكاَس نيهبِب ذئموذابِ يع 

و و هتبصاح و اَخيه و الَّتى تُؤْويه هضِ فَصيلَتى االَْرنْ فميعاً  مج

ثُم الىويا م الىولشَّوى مةً لنَّها لَظى نَزّاعكَال ا نْجيهي  اَنْت

موالى  هلْ يرْحم الْعبد االَّ الْمولى موالى يا َاَنَا الْعبد و و الْمولى

اَنْت و كالَّ الْمالا لُوكمالْم مرْحلْ يهو لُوكماَنَا الْم  كالْمال

االَّ  اَنَا الذَّليلُ وهلْ يرْحم الذَّليلَ موالى اَنْت الْعزيزُ و موالى يا

يرْحم  هلْ اَنَا الْمخْلُوقُ و موالى يا موالى اَنْت الْخالقُ و اْلعزيُز

وهلْ  اَنَا الْحقيرُ اال الْخالقُ موالى يا موالى اَنْت الْعظيم و الْمخْلُوقَ

مرْحي و الْقَوِى اَنْت الىويا م الىوم ظيمالَّ الْعقيرَ ااَنَا الْح  الضَّعيف

لْ وه ىالْغَن اَنْت الىويا م الىوم الَّ الْقَوِىا الضَّعيف مرْحي اَنَا  و

 الْمعطى و هلْ يرْحم الْفَقيرَ االَّ الْغَنى موالى يا موالى اَنْت و الْفَقيرُ

 هلْ يرْحم السائلَ االَّ الْمعطى السائلُ و اَنَا
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Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je i Gjalli e unë jam i 
vdekuri. A e mëshiron të vdekurin dikush tjetër përveç 
të Gjallit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je i 
Përhershmi e unë jam i zhdukshmi. A e mëshiron të 
zhdukshmin dikush tjetër përveç të Përhershmit?! 
Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je Vazhduesi e unë jam 
i shkuari. A e mëshiron të shkuarin dikush tjetër përveç 
të Vazhdueshmit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je 
Furnizuesi e unë jam i furnizuari. A e mëshiron të 
furnizuarin dikush tjetër përveç Furnizuesit?! Mbrojtësi 
im, o Mbrojtësi im! Ti je Bujari e unë jam kopraci. A e 
mëshiron kopracin dikush tjetër përveç Bujarit?! 
Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je Shëruesi e unë jam i 
sëmuri. A e mëshiron të sëmurin dikush tjetër përveç 
Shëruesit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je i Madhi e 
unë jam i vogli. A e mëshiron të voglin dikush tjetër 
përveç të Madhit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je 
Udhëzuesi për në rrugën e drejtë e unë jam i shkari në 
rrugën e humbjes. A e mëshiron të shkarin në rrugën e 
humbjes dikush tjetër përveç Udhëzuesit për në rrugën 
e drejtë?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je i Gjithëmë-
shirshmi e unë jam i mëshiruari. A e mëshiron të më-
shiruarin dikush tjetër përveç të Gjithëmëshirshmit?! 
Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je Pushtetshmi e unë 
jam i vëni në sprovë. A e mëshiron të vënin në sprovë 
dikush tjetër përveç të Pushtetshmit?!  
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هلْ يرْحم الْميت االَّ  اَنَا الْميت و الْحى و موالى اَنْت موالى يا

ىالْح الىويا م الىوم الْباقى و اَنْت  الْفانى مرْحلْ يه اَنَا الْفانى و

 هلْ يرْحم اَنَا الزّائلُ و موالى اَنْت الدائم و موالى يا االَّ الْباقى

الىوم مالَّ الدائلَ االزّآئ الرّازِقُ و اَنْت الىويا م وقُ ورْزاَنَا الْم 

مرْحلْ يالَّ هوقَ ارْزالْم اَنْت الىويا م الىوالرّازِقُ م و واداَنَا الْج 

خيلُ ولْ الْبه مرْحي  اَنْت الىويام الىوم وادالَّ الْجخيلَ االْب

عافى ولْ اَنَا الْمهتَلى وبيا  الْم الىوعافى مالَّ الْمتَلى ابالْم مرْحي

هلْ يرْحم الصغيرَ االَّ الْكَبيرُ  الصغيرُ و اَنَا و موالى اَنْت الْكَبيرُ

الىويا م الىوم اَنْت الْهادى و الَّ  اَنَا الضّالُّ والضّالَّ ا مرْحلْ يه

هلْ يرْحم  اَنَا الْمرْحوم و اَنْت الرَّحمنُ و موالى ياموالى الْهادى

 الْممتَحنُ نااَ موالى ياموالى اَنْت السلْطانُ و الرَّحمنُ الْمرْحوم االَّ

لْ ونَ هتَحمالْم مرْحلْطانُ  يال السا
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Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je Udhërrëfyesi e 
unë jam i hutuari. A e mëshiron të hutuarin dikush 
tjetër përveç Udhërrëfyesit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi 
im! Ti je Gjithëfalësi e unë jam fajtori. A e mëshiron 
fajtorin dikush tjetër përveç Gjithëfalësit?! Mbrojtësi 
im, o Mbrojtësi im! Ti je Mposhtësi e unë jam i 
mposhturi. A e mëshiron të mposhturin dikush tjetër 
përveç Mposhtësit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi im! Ti je 
Zotëruesi e unë jam i zotëruari. A e mëshiron të 
zotëruarin dikush tjetër përveç Zotëruesit?! Mbrojtësi 
im, o Mbrojtësi im! Ti je i Madhërishmi e unë jam i 
nënshtruari. A e mëshiron të nënshtruarin dikush tjetër 
përveç të Madhërishmit?! Mbrojtësi im, o Mbrojtësi 
im! Më mëshiro mua me mëshirën Tënde! Bëhu i 
kënaqur me mua me bujarinë e me mirësinë Tënde! O 
Zotërues i bujarisë e i bamirësisë, Zotërues i lartësisë e 
i dhënies së mirësive, me mëshirën Tënde, o më i 
Mëshirshmi i mëshiruesve! 
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ليلُ والد اَنْت الىويا م الىواَنَا م رُ ويتَحالْم مرْحلْ يرَ  هيتَحالْم

و الْغَفُور اَنْت الىويا م الىوليلُ مالَّ الداَنَاا  و بذْنلْ  الْمه  مرْحي

اَنْت الىويا م الىوم الَّ الْغَفُورا بذْنالْم و باَنَا الْغال و غْلُوبالْم 

اَنَا  الرَّب و موالى اَنْت هلْ يرْحم الْمغْلُوب االَّ الْغالب موالى يا

و وبرْبالْم الَّ الرَّبا وبرْبالْم مرْحلْ ييا ه الىوم  اَنْت الىوم

رُ وتَكَبالْم و عاَنَا الْخاش مرْحلْ يرُ هتَكَبالَّ الْما عيا  الْخاش الىوم

و كتمنى بِرَحمحرا الىوم كودنّى بِجع ضار و ككَرَم و 

 بِرَحمتك يا االِْمتنانِ الطَّولِ و االِْحسانِ و الْجود و فَضْلك يا ذَا

. اَرحم الرّاحمينَ
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Kreu i Shtatë 
 

 

muaji rexheb, mirËsitË 
dhe veprat nË tË 

 
 

الفصل السابع 

في فضل شهر رجب و اعماله 
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 اعمال شهر رجب المرجب
 

KUPTIMI I FJALËS REXHEB 
 

 معني كلمة رجب

 
 Në giuhën arabe, fjala Rexheb është e përbërë nga tri 
shkronja bashkëtingëllore që janë: r, xh.b. 
 Dijetarë të njohur deklarojnë se këto gërma kanë tri 
vlera simbolike: Gërma “r” është e  para  gërmë që 
gjinden tek fjala “rahmeh” që do të thotë “mëshirë”. 
Gërma “xh” është përdorur në vend të fjalës “xhurm” 
që do të thotë krim. Ndërsa “b” është e para që gjindet 
tek fjala “berij” që ka kuptimin i pafajshëm. Allahu 
(xh.sh) thotë: “ O robi im! Ti je fajtor, ke fajin e krimit e 
të gjynahut. Përderisa Unë jam Mëshirues t’i kam falur e 
të kam bërë të pafajshëm. Pikërisht, përshkak të mos-
bindjes dhe gjynaheve të tua të kam dhuruar muajin 
Rexheb.” 
 

Veprat në natën e parë të muajit Rexheb 
 

 Në natën e parë të këtij muaji është mirë të kryhen 
këto punë:  
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1- Kur të shohë hënën e Rexhebit të thotë siç thonte 
Profeti (s.a.s); “O Zot beko në Rexheb dhe në 
Shaban dhe na bëj që të arrijmë Ramazanin. O Zot 
na ndihmo në agjërimin dhe namazin në këtë muaj. 
Na mbro gjuhën dhe të shikuarit. O Zot, mos na 
bëj që të marrim prej tij vetëm urinë dhe etjen.”  

2-  Larja (Gusli). Disa dijetarë transmetojnë se Profeti 
(s.a.v.s) ka thënë: “Cilido që e arrin muajin 
Rexheb dhe lahet në fillim të tij, në mes të tij dhe 
në fund të tij, ai person do të dalë nga ky muaj i 
pastruar nga gjynahet njësoj siç e ka lindur nëna 
e vet.”  

3-  Të falë pas namazit të akshamit 20 rekate namaz 
dhe të lexojë në çdo rekat “Fatihanë” dhe suren 
“Ihlasë”. 

 
Veprat në ditën e parë të muajit Rexheb 

 
1- Agjërimi: Transmetohet se Nuhu (a.s.) hipi në anije 

në këtë ditë dhe i urdhëroi ata që ishin me të që ta 
agjërojnë. Cilido që e agjëron këtë ditë, atij do t’i 
largohet zjarri sa një vit. 

2- Larja (Gusli) 
3- Namaze dhe lutje.  
4- Lexim Kur’ani… etj. 
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Veprat e përgjithshme 
 

1- Agjërimi   
2- Të thuhet sa më shumë estagfirull-llahe ue etube 

ilejhi.  
3- Të falen sa më shumë namaze.  
4- Të bëhet Umre (vizita në Qabe).   
5-  Përderisa, ky muaj është muaji në të cilin pranohen 

lutjet dhe pendimet, është mirë që çdo ditë të 
lutemi me lutjen e mëposhtme. 
 

Ndodhitë historike në muajin Rexheb 
 

1- Nata Regaib. 
2- Ditëlindja e Imam Aliut (a.s), (13 Rexheb). 
3- Çlirimi i kalasë së Hajberit. 
4- Vdekja e Hz. Zejneb, e bija e Hz. Aliut (v. 62, hixhri). 
5- 27 Rexheb, (sipas disa transmetimeve) dërgimi i 

Profetit (s.a.v.s)  
6- Israja dhe Miraxhi 

 
Mirësitë e muajit Rexheb 

 
 Në një hadith të transmetuar nga nipi i Profetit më të 
famshëm, H. Muhammed Mustafa (s.a.v.s),  Imam 
Hasani (a.s.) thuhet: “Në katër netë të vitit, mëshira, 
falja, bujaria, mirësia dhe bereqetet e Allahut (xh.sh) 
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bien si shiu në tokë. Janë me fat ata që e njohin dhe do 
ta njohin vlerën e këtyre netëve; Nata e parë e muajittë 
Rexhebit, Nata e quajtur Berae, Nata e festës së 
Ramazanit dhe Nata e festës së Kurbanit.”  
 Është mirë që pas çdo namazi, në muajin Rexheb të 
këndohet kjo lutje:                  

 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
 

ياَ منْ أَرجوه لكُلِّ خَيرٍ و آمنُ سخَطَه منْ (عنْد) كُلِّ شَرٍّ ، يا منْ 

 نْ لَمي معطنْ يا مي أَلَهنْ سي مطعنْ يا ميرَ بِالقَليِلِ ، يي الكَثطعي

 اكي إِيأَلَتسني بِمطةً ، أُعمحر و نْهنُناً متَح رِفْهعي نْ لَمم و أَلْهسي

جميع خَيرِ الدنْيا و حميع خَيرِ اآلخرَةِ و اصرِف عنِّي بِمسأَلَتي 

 تطَيا أَعنْقُوصٍ مرَ مغَي رَةِ، فَإِنَّهشَرِّ اآلخ ا ونْيشَرِّ الد يعمج اكإِي

ا كَرِيمي كنْ فَضْلي منزِد و . اءما ذَا النَّعاإلِكْرَامِ ي الَلِ وا ذَا الجي

 و الجود يا ذَا المنِّ و الطَّولِ حرِّم شَيبتي علي النَّارِ.
 

 O ti tek i cili shpresoj për çdo të mirë dhe i mbrohem 
zemërimit të Tij për çdo të keqe. O ti që jep shumë për 
pak punë. O ti që i jep atij që të kërkon. O ti që për 
shkak të dashurisë dhe mëshirës i jep atij që nuk të 
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kërkon dhe nuk të njeh. Më jep mua me lutjen që të 
bëj, të githë të mirat e kësaj jete dhe të jetës tjetër dhe 
mi largo me lutjen që të bëj, të gjitha të këqijat e kësaj 
jete dhe të jetës tjetër sepse asgjë nuk pakësohet në ato 
që ti jep dhe mi shot mirësitë me mirësitë tuaja o bujar, 
o posedues i madhështisë dhe nderimit, o posedues i 
begative dhe i mirësive, o posedues i mirësisë dhe i 
bamirësisë. Ndaloja zjarrit mjekrën time. Me mëshirën 
tënde  O mëshiruesi i mëshiruesve. 
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Kreu i Tetë 
 
 

mirËsitË e muajit sha’ban 
dhe veprat nË tË 

 
 

الفصل الثامن 

في فضل شهر شعبان و االعمال الواردة فيه 
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MIRËSITË E MUAJIT SHA’BAN  
DHE VEPRAT NË KËTË MUAJ 

 
 فضائل شهر شعبان المعظم و االعمال الواردة فيه

 
 Duhet të dihet se muaji Sha’ban është muaj i nderuar 
dhe i veçantë për Profetin Muhammed (s.a.v.s). Ai 
(s.a.v.s) e agjëronte këtë muaj. Profeti thoshte: 
“Sha’bani është muaji im, cilido që e agjëron një ditë 
të këtij muaji, unë do t’i siguroj atij Xhennetin.”  
 Dhe: “Agjërojeni këtë muaj për dashurinë ndaj 
profetit tuaj dhe për t’u afruar te Zoti i juaj.”   
 Transmetohet se kur Profeti shihte hënën e re të 
muajit Sha’ban urdhëronte një person që të thoshte: 
“O banorët e Jethribit (Medines), unë jam i Dër-guari 
i Allahut tek ju. Sigurisht, Sha’bani është muaji im. 
Allahu e mëshiroftë atë që më ndihmon në muajin 
tim (duke e respektuar atë).” 
 Gjithashtu duhet ditur se punët në këtë muaj janë dy 
lloje: Të përgjithshme që kryhen gjatë gjithë muajit dhe 
të veçanta që kryhen në ditë e netë të caktuara.  
 Punët e përgjithshme janë si vijon:   
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1- Në çdo ditë të këtij muaji të thuhet 70 herë 
“Estagfirull-llahe ue es’eluhut teubete.”  

2-  Në çdo ditë të kërkohet pendim duke thënë: 
“Estagfirull-llahel-ledhi la ilahe il-la hue, err-
Rrahmanurr-Rrahimu, el-Hajjul-Kajjumu ue 
etubu ilejhi.”  

3-  Të jepet sadaka, qoftë edhe diçka e vogël, me 
qëllim që All-llahu t’ia ndalojë zjarrin trupit të tij.  

4-  Në këtë muaj të thuhet 1000 herë “La ilahe il-lall-
llahu ue la na’budu il-la ij-jahu, muhlisine lehud-
dine ue leu kerihel mushrikune.” Për këtë veprim 
ka shpërblim të madh, njësoj sikur të ketë bërë 
1000 vjet ibadet.  

5-  Të thuhet sa më shumë salavat mbi Profetin dhe 
familjen e tij.  

6-  Të këndohet Kur’an dhe lutje. Një prej atyre lutjeve 
është edhe ajo që quhet “Munaxhat Sha’banijeh” e 
imam Aliut.  

 
 

Punët e veçanta:  
 
Nata e parë: Transmetohet që në këtë natë falen 12 
rekate namaz. Në çdo rekat lexohet sureja Fatiha 1 
herë dhe sureja “Ihlas” 11 herë.  
Dita e parë:  
1- Është e pëlqyeshme që kjo ditë të agjërohet. 
2- Gusli (larja) 
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Dita e tretë:  
Kjo është ditë e bekuar, sepse në këtë ditë ka lindur 
nipi i Profetit Muhammed (s.a.v.s), imam Hysejni (a.s).  
Dita e trembëdhjetë:  
Është prej netëve të bardha (të mira).  
Dita e pesëmbëdhjetë:  
Është dita e lindjes së imam Mehdiut (a.s). Në këtë ditë 
kryhen këto punë:  
1-  Gusli (larja)  
2-  Ndejtja zgjuar duke falur namaz, duke u lutur dhe 

duke bërë istigfar (pendim).  
3-  Të këndohet duaja e Kumejlit.  
4-  Të thuhet 100 herë “Subhanell-llahi uel hamdulil-

lahi ue la ilahe il-lall-llahu uell-llahu ekber”, me 
qëllim që All-llahu t’i falë atij gjynahet që ka bërë 
dhe t’ia plotësojë nevojat e kësaj jete dhe të jetës 
tjetër.  
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Kreu i Nëntë 
 
 

mirËsitË  
e muajit ramazan  

dhe  

veprat qË kryhen nË tË 
 
 

الفصل التاسع 

في فضل شهر رمضان و اعماله 
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HUTBE E PROFETIT NË PRITJE  
TË MUAJIT TË RAMAZANIT  

 

 
 “O njerëz, për ju po afrohet muaji i Allahut me begati, me 
mëshirë e me falje mëkatesh; muaji që tek Allahu është më i miri 
i muajve. Ditët e këtij muaji janë ditët më të mira, netët e këtij 
muaji janë netët më të mira, orët e këtij muaji janë orët më të 
mira. Është muaji në të cilin jeni të ftuar mysafirë të Allahut. Në 
këtë muaj jeni bërë prej të nderuarve të Allahut; frymëmarja juaj 
në këtë muaj është madhështim i Allahut, gjumi juaj në këtë 
muaj është adhurim, puna juaj në këtë muaj është e pranueshme, 
lutja juaj në këtë muaj gjen përgjigje, prandaj lutjuni Allahut, 
Zotit tuaj, me qëllim të sinqertë e me zemër të pastër që t’jua bëjë 
mbarë agjërimin e këtij muaji dhe leximin e Librit të Tij. Me të 
vërtetë, i keq është ai person, të cilit në këtë muaj të madh i është 
ndaluar falja e mëkateve prej Allahut.  
 Me urinë e me etjen tuaj në këtë muaj, kujtoni urinë dhe etjen e 
Ditës së Gjykimit. Jepuni sadaka të varfërve e të mjerëve tuaj, 
nderoni të moshuarit tuaj, mëshironi të vegjëlit tuaj, mbani lidhje 
me njerëzit e gjakut tuaj, ruani gjuhët tuaja, ulini sytë tuaj që ato 
të mos shikojnë në atë që është e ndaluar të shihet dhe mbyllni 
veshët tuaj që ato të mos dëgjojnë atë që është e ndaluar të dëgjohet.  
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 خطبة  النبي االعظم (ص) في استقبال شهر الرمضان

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
 

 «أيها الناس، إنه قد اقبل اليكم شهر اهللا تعالى بالبركة و الرحمة و 

المغفرة. شهر هو عند اهللا افضل الشهور و ايامه افضل األيام و لياليه 

افضل الليالى و ساعاته افضل الساعات. و هو شهر قد دعيتم فيه الى 

ضيافة اهللا و جعلتم فيه من اهل كرامة اهللا، انفاسكم فيه تسبيح و 

نومكم فيه عبادة و عملكم فيه مقبول و دعاؤكم فيه مستجاب. 

فاسألوا اهللا ربكم بنيات صادقة و قلوب طاهرة ان يوفقكم لصيامه و 

تالوة كتابه، و فان الشقى من حرم غفران اهللا فى هذا الشهر العظيم. و 

اذكروا بجوعكم و عطشكم فيه جوع يوم القيامة و عطشه. و تصدقوا 

على فقرائكم و مساكينكم، و وقروا كباركم و ارحموا صغاركم و 

صلوا أرحامكم و احفظوا ألسنتكم و غضوا عما ال يحل النظر اليه 

أبصاركم و عما ال يحل اليه االستماع أسماعكم. 
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Shfaqni dashuri zemre për jetimët e njerëzve që edhe të tjerët të 
kenë dashuri për jetimët tuaj. Pendohuni para Allahut për fajet 
tuaja dhe ngrini duart lart në drejtim të Tij me lutje kur të falni 
namazet tuaja, pasi ato janë orët më të preferuara në të cilat 
Allahu i Lartësuar i shikon robët e Vet me mëshirë dhe u 
përgjigjet atyre kur ata i përgjërohen Atij. Ai u plotëson atyre 
kërkesat kur ata e thërrasin Atë dhe i përgjigjet lutjes së tyre kur 
ata i luten Atij. 
 O njerëz, shpirtrat tuaj janë peng i punëve tuaja, prandaj 
hiqjani pengun shpirtrave me kërkesën për faljen e mëkateve. 
Shpinat tuaja janë të rënduara nga pesha e mëkateve tuaja, 
prandaj lehtësojini ato prej kësaj barre me sexhdet tuaja të 
zgjatura dhe dijeni se Allahu i Lartësuar është betuar në 
madhërinë e Vet, që të mos i dënojë ata që falin namaz, ata që 
bëjnë sexhde dhe të mos i drithmërojë ata me Zjarrin në atë ditë 
kur njerëzit do të qëndrojnë në këmbë para Zotit të botëve. 
 O njerëz, cilido prej jush që në këtë muaj ushqen një agjërues 
besimtar, te Allahu ai ka shpërblimin e lirimit të një skllavi dhe 
faljen e mëkateve të tij të kaluara. Të Dërguarit të Allahut 
(s.a.v.s) i është thënë: “Jo të gjithë e kemi këtë mundësi.” 
Ai tha: “Shmangiuni Zjarrit, qoftë edhe me një gjysëm kokrre 
hurme. Shmangiuni Zjarrit, qoftë edhe me një gllënkë ujë, sepse 
Allahu dhuron shpërblim për cilindo që e bën këtë veprim kaq të 
lehtë, kur ai nuk ka mundësi për më shumë.” 
 “O njerëz, cilido prej jush që në këtë muaj e përmirëson moralin e 
vet, për atë do të jetë kalim i urës së Siratit në atë ditë kur këmbët 
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و تحننوا على أيتام الناس يتحنن على ايتامكم، و توبوا الى اهللا من 

ذنوبكم، و ارفعوا اليه ايديكم بالدعاء فى اوقات صلواتكم، فانها 

افضل الساعات، ينظر اهللا عز و جل فيها بالرحمة الى عباده و يجيبهم 

 اذا ناجوه ويلبيهم اذا نادوه. و يستجيب لهم اذا دعوه». 

«ايها الناس ان انفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، و 

ظهوركم ثقيلة من اوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، و اعلموا 

ان اهللا جل ذكره اقسم بعزته ان ال يعذب المصلين و الساجدين، و ان 

ال يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين».  

ايها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا فى هذا الشهر كان له بذلك 

عند اهللا عتق رقبة و مغفرة لما مضى من ذنوبه، فقيل يا رسول اهللا و 

ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال(ص) اتقوا النار و لو بشق تمرة. اتقوا 

النار و لو بشربة من ماء».  

«ايها الناس من حسن منكم فى هذا الشهر خلقه كان له جواز على 

الصراط يوم تزل فيه األقدام. 
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rrëshqasin. Cilido që në këtë muaj lehtëson gjendjen e dikujt me 
atë çka i zë dora e djathtë, Allahu atij do t’ia bëjë të lehtë 
llogarinë. Cilido që ndalon të keqen që ka ndërmend të bëjë, 
Allahu do të ndalojë për të zemërimin e Tij ditën e takimit me 
Të. Cilido që në këtë muaj nderon një jetim, Allahu do ta nderojë 
atë ditën e takimit me Të. Cilido që në këtë muaj mban lidhje me 
njerëzit e gjakut të vet, Allahu do të mbajë lidhje me të ditën e 
takimit me Të. Cilido që në këtë muaj i ndërpret lidhjet me 
njerëzit e gjakut të vet, Allahu i ndalon atij mëshirën e Vet në 
ditën e takimit me Të. Cilido që në këtë muaj fal namaz të 
vullnetshëm, Allahu shkruan për të faljen prej Zjarrit. Cilido që 
në këtë muaj kryen një farz (një adhurim të urdhëruar), ai ka 
shpërblimin e kryerjes së shtatëdhjetë farzeve (adhurimeve të 
urdhëruara) gjatë muajve të tjerë, përveç adhurimit që kreu. Cilido 
që në këtë muaj e shumon salavatin mbi mua, Allahu do të 
rëndojë peshoren e (punëve të) tij në atë ditë kur lehtësohen 
peshoret. Cilido që në këtë muaj lexon një ajet të Kur’ànit, ai ka 
shpërblimin e leximit të gjithë Kur’ànit në muajt e tjerë. 
 O njerëz, në këtë muaj portat e Xhenneteve janë të hapura, 
prandaj lutjuni Zotit tuaj që Ai të mos i mbyllë ato për ju. Edhe 
portat e Zjarrit janë të mbyllura në këtë muaj, prandaj lutjuni 
Zotit tuaj që Ai të mos i hapë ato për ju. Edhe djajtë janë të 
lidhur në këtë muaj, prandaj lutjuni Zotit tuaj që Ai të mos i 
bëjë ata sundues mbi ju.” Transmetohet se i Dërguari i 
Allahut kur hynte muaji i Ramazanit, i jepte lirinë të 
gjithë robërve të luftës dhe i jept e çdo lypësi. 
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و من خفف فيه منكم عما ملكت يمينه خفف اهللا عليه حسابه و من 

كف فيه شره كف اهللا غضبه عنه يوم يلقاه، و من أكرم فيه يتيما 

أكرمه اهللا يوم يلقاه. و من قطع فيه رحمه قطع اهللا عنه رحمته يوم 

يلقاه. و من تطوع فيه بصالة كتب اهللا له برائة من النار، و من أدى 

فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من 

الشهور. و من أكثر فيه من الصالة على ثقل اهللا ميزانه يوم تخف 

الموازين. و من تالفيه آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن 

فى غيره من الشهور».  

«أيها الناس ان أبواب الجنان فى هذا الشهر مفتحة، فاسألوا اهللا 

ربكم أن ال يغلقها عنكم، و أبواب النيران مغلقة، فاسألوا اهللا ربكم 

آن ال يفتحها عليكم، و الشياطين مغلولة، فاسألوا اهللا ربكم أن ال 

يسلطها عليكم». 
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SHIKIMI I HËNËS SË RE  
TË RAMAZANIT 

 
 Kur të shohësh daljen e hënës së Ramazanit, kthehu në 
drejtim të Kibles, ngriji duart në drejtim të qiellit dhe sikur je 
duke folur me hënën, thuaj: 
 Zoti im e Zoti yt është All-llahu, Zoti i botëve. O 
Zoti im, nxirre hënën e re për ne me siguri, me besim, 
me shpëtim, me Islam dhe me nxitim në ato punë nga 
të cilat Ti je i kënaqur! O Zoti im, bëj begati për ne në 
këtë muajin tonë, bëj pjesë për ne më të mirën dhe 
ndihmën e këtij muaji dhe largo prej nesh në këtë muaj 
dëmin, të keqen, pësimin dhe ngatërresat! 
 Transmetohet se i Dërguari i Allahut në fillim të dukjes së 
hënës së Ramazanit, kthehej me fytyrë kah Kibleja dhe thoshte: 
 O Zoti im, bëj që ne ta shohim hënën e re me siguri, 
me besim, me shpëtim, me Islam, me shëndet të plotë, 
me mbrojtje nga sëmundjet e përsëritura, me ndihmë 
për të falur namaz, për të agjëruar, për të qëndruar në 
këmbë dhe për të kënduar Kur’àn! O Zoti im, bëj që ne 
të jemi të kënaqur me muajin e Ramazanit, e edhe ai të 
jetë i kënaqur prej nesh! Në këtë muaj na jep shëndet 
derisa ne të mbarojmë muajin e Ramazanit; Ti ne na ke 
falur, Ti për ne ke falur mëkatet dhe na mëshirove! 
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 روية الهالل

اذا رأيت هالل شهر رمضان فال تشر اليه و لكن استقبل القبلة و ارفع يديك الي 

ربي و ربك اهللا رب العالمين اللهم اهّله : السماء و خاطب الهالل تقول

علينا باالمن و االيمان و السالمة و االسالم و المسارعة الي ما تحب 

و ترضي. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا خيره و عونه و 

 اصرف عنّا ُضرَّه و بالءه و فتنته.
و روي انّ رسول اهللا (ص) كان إذا استهلَّ هالل شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه 

اللهم اهله علينا باالمن و االيمان و السالمة و االسالم و  و قال:

العافية المجللة و دفع االسقام و الرزق الواسع و العون علي الصالة و 

الصيام و القيام و تالوة القرآن  اللهم سلّمنا لشهر رمضان  و تسلمه 

منا و سلمنا فيه، حّتي ينقضي عنّا شهر رمضان و قد عفوت عنّا و 

. غفرت لنا و رحمَتنا
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DUÀTË QË KËNDOHEN  
NË MUAJIN E RAMAZANIT,  

NGA DITA  E PARË DERI NË DITËN  
E FUNDIT PAS FALJES SË ÇDO  

NAMAZI FARZ 
 

جقْنى حزار مرامِ فى اَللّهالْح كتيب فى ُكلِّ عامٍ ما  عامى هذا و

ال تُخْلنى منْ تلْك  رِزقٍ و وسعةِ اَبقَيتَنى فى يسرٍ منْك وعافيةٍ

ةِ والْكَريم فالْمواق دشاهالشَّريفَةِ الْم  لَواتُكص كرِ نَبِيةِ قَبزِيارو

و هال و هلَيميِع عنْيا فى ججِ الدوائح نّى  وا مرَةِ فَكُنْ لى اَللّهاالخ

الْمحتُومِ فى لَيلَةِ الْقَدرِ منَ  تُقَدر منَ االَمرِ و اَسئَلُك فيما تَقْضى

رَدالَّذى ال ي الْقَضاء لُ اَنْ ودبرامِ  ال يالْح كتياجِ بجنْ حنى متَكْتُب

مهجرُورِ حبالْم مهيعشْكُورِ سالْم  مئاتُهيس منْهكَفَّرِ عالْم مهغْفُورِ ذُنُوبالْم

لْ وعفيما َتقْضى اج و قى ورِز لَىع عستُورى وماَنْ تُطيلَ ع رتُقَد 

 َدينى آمينَ رب الْعالَمينَ وي عنّى اَمانَت تُؤدى
 

 a) O Zoti im, ma bëj mbarë të kryej Haxhin në 
“Shtëpinë Tënde të Shenjtë” këtë vit dhe në çdo vit 
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tjetër, nëse Ti do të më lësh mua me mirëqënie, me 
shëndet e me furnizim të bollshëm në ushqime! Mos 
më privo nga ato vende të nderuara, nga ato vend-
grumbullime të lavdëruara dhe nga vizita në varrin e 
Profetit Tënd (paqja e nderimi Yt qoftë mbi atë e mbi 
familjen e tij)! Ji për mua o Allah në të gjitha nevojat e 
kësaj bote e të botës tjetër!  
 O Zoti im, unë të lutem vetëm Ty për ato punë të 
vulosura që Ti vendos e cakton në çdo Natë Kadri, për 
vendimin e caktimin Tënd që as nuk sprapset e as nuk 
tjetërsohet, të lutem të më shkruash mua prej atyre (që 
kthehen) me Haxh të pranuar e të falenderuar në 
“Shtëpinë Tënde të Shenjtë”, dhe (më bëj) nga ata që 
Sa’ji tyre është për ta falje mëkatesh dhe shlyerje e 
veprave të këqija! Bëj për mua o Allah pjesë ndër ato 
çka do të vendosësh e të caktosh, të më shtosh jetën, 
të bësh bollëk në furnizimin tim me ushqim, të kryesh 
për mua emanetin tim e të shlyesh borxhin tim; m’i 
prano këto lutje, o Zot i botëve! 
 

 هثْلكَم سي لَيالَّذ يمظالع الرَّب أَنْت ،يمحيار ياغَفُور ،يمظيا ع يلياع

 و شَرَّفْتَهو تَهكَرَّم و تَهظَّمرٌ عهذا شَه يرُ، وصالب يعمالس وهو شَي

فَضَّلْتَه على الشُهورِ و هو الشَّهرُ الَّذي فَرَضْت صيامه علَي و هو شَهرُ 

رمضانَ الَّذي أَنْزَلْت فيه القُرْآنَ هدى للناسِ و بيِنات منَ الهدى 
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والفُرْقانِ، و جعلْت فيه لَيلَةَ القَدرِ و جعلْتَها خَيرا منْ أَلْف شَهرٍ فَياذا 

المنِّ و ال يمنُّ علَيك منَّ علَي بِفَكَاك رقَبتي منَ النّارِ في منْ تَمنُّ 

 علَيه، و أَدخلْني الجنَّةَ بِرَحمتك يا أَرحم الرَّاحمينَ.
  

 b) O i Lartë, o Madhështor; o Gjithëfalës; o Mëshirë-
madh, Ti je Zoti i madh, të Cilit asnjë send nuk i 
ngjason; Ti je Dëgjuesi dhe Vështruesi. Këtë muaj Ti e 
madhërove, e respektove, e nderove dhe e preferove 
mbi të gjithë muajt e tjerë; ky është muaji në të cilin Ti 
mua më vure detyrë të agjëroj; ky është muaji i 
Ramazanit, muaji në të cilin Ti zbrite Kur’ànin udhëzues 
për në rrugën e drejtë për të gjithë njerëzit, e zbrite 
Kur’ànin shpjegues e ndarës; në këtë muaj Ti e bëre 
(vendose) Natën e Kadrit më me vlerë se një mijë muaj. 
O Zotërues i mirësisë, Ty që askush nuk të jep mirësi, 
bëj për mua mirësi duke e shpëtuar qafën time prej 
Zjarrit dhe më fut mua në Xhennet me mëshirën Tënde 
o më i Mëshirshmi i mëshiruesve!  
 

 اشْبِع ميرٍ، اللّهأَغْنِ كُلَّ فَق مرُورِ، اللّهورِ السلِ القُبلى أَهلْ عخأَد ماللّه

 مينٍ، اللّهدنَ كُلِّ مياقْضِ د مرْيانٍ، اللّهكُلَّ ع اكْس معٍ، اللّهكُلَّ جائ

 ميرٍ، اللّهكُلَّ أَس فُك مكُلَّ غَرِيبٍ، اللّه در مبٍ، اللّهكْرونْْ كُلِّ مع فَرِّج
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 دس مرِيضٍ، اللَّهكُلَّ م اشْف مينَ، اللّهملسورِ المنْ أُمم دكُلَّ فاس حلأَص

فَقْرَنا بِغناك  اللّهم غَيرْ سوء حالنا بِحسنِ حالك، اللّهم اقْضِ عنّا 

 الدينَ وأَغْننا منَ الفَقْرِ إِنَّك على كُلِّ شَيٍ قَدِيرٌ. 
 

 c) O Zoti im, jepu gëzim banorëve të varreve! O Zoti 
im, pasuro çdo të varfër! O Zoti im, ngop çdo të uritur! 
O Zoti im, vish me rroba çdo të zhveshur! O Zoti im, 
shlyeje borxhin e çdo borxhliu! O Zoti im, lehtëso çdo 
të hidhëruar! O Zoti im, ktheje çdo të mërguar! O Zoti 
im, jepi lirinë çdo robi lufte! O Zoti im, përmirëso çdo 
të keqe nga punët e muslimanëve! O Zoti im, shëro çdo 
të sëmurë! O Zoti im, ndaloje varfërinë tonë me 
pasurinë Tënde! O Zoti im, ndryshoje gjendjen tonë me 
të mirën e gjendjes Tënde! O Zoti im, shlyeji borxhet 
tona dhe na shpëto nga varfëria; me të vërtetë vetëm Ti 
je Fuqiploti mbi çdo send! 
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DUÀJA: «O NDIHMUESI IM» 
(Duàu jà Mufzi’ij) 

 
 Kjo është duàja më e shkurtër nga duàtë e syfyrit. 
  O Ndihmuesi im në pësimin tim, o Ndihmuesi im në 
shtrëngesën time, tek Ti erdha dhe tek Ti kërkova 
ndihmë; me Ty jam lidhur e nuk lidhem me asnjë tjetër 
përveç Teje; nuk kërkoj rrugëdalje prej askujt veçse prej 
Teje, prandaj më ndihmo mua dhe bëj për mua rrugëdalje!  
 O Ti që pranon veprimin e pakët dhe shlyen nga e 
shumta, pranoje prej meje të paktën dhe ma shlyej mua 
të shumtën, Ti je Gjithëfalësi i mëkateve, Ti je Mëshirë-
madhi! O Zoti im, unë të kërkoj Ty besim, me të cilin Ti 
të prekësh zemrën time, të kërkoj dituri të thellë, që unë 
të di se mua do të më prekë vetëm ajo çka Ti ke shkruar 
për mua; bëj që unë të jem i kënaqur me atë jetesë që Ti 
ke pjesëtuar për mua, o më i Mëshirëmadhi i mëshirues-
ve; o Përgatitësi im në pësimin tim; o Shoqëruesi im në 
gjendjen time të rënduar; o Kujdestari im në mirësitë e 
mia; o Qëllimi më i lartë i imi në dëshirat e mia; Ti je 
Mbuluesi i nderit tim, je Siguria e frikës time; je Mbajtësi 
im në rrëshqitjet e mia, më fal mëkatet e mia, o më i 
Mëshirëmadhi i mëshiruesve! 
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» يا مفْزَعي«دعاء 
 

 و هذا الدعاء أخصر أدعية السحر
 

 تفَزِع كي، إِلَيتدش نْدي عثيا غَو ي وتكُرْب نْدي عفْزَعيا م)

و بِك استَغَثْت وبِك لُذْت ال أَلُوذُ بِسواك وال أَطْلُب الفَرَج إِالَّ 

منْك؛ فَأَغثْني و فَرِّج عنِّي يا منْ يقْبلُ اليسيرَ و يعفُو عنِ 

 الغَفُور أَنْت يرَ إِنَّكنِّي الكَثع فاع يرَ وسنِّي اليلْ مير اقْبالكَث

الرَّحيم. اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك إِيماناً تُباشرُ بِه قَلْبِي ويقيناً حتَّى 

 أَنَّه لَمشِ بِما أَعينَ العي مضِّنر ي ول تي إِالَّ ما كَتَبنيبصلَنْ ي

قَسمت لي يا أَرحم الرَّاحمينَ. يا عدتي في كُرْبتي و يا 

صاحبِي في شدتي و يا وليي في نعمتي و يا غايتي في 

رغْبتي أَنْت الساترُ عورتي و المؤْمنُ روعتي و المقيلُ 

 عثْرَتي، فَأغْفرْ لي خَطيئَتي يا أَرحم الرَّاحمينَ).
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DUÀTË-LUTJET E DITËVE 
 

 أدعية األيام شهر الرمضان
 Ibni Ab’bàsi ka përcjellur prej Profetit [a.s.] mirësi të shumta 
për agjërimin e çdo dite të muajit të Ramazanit dhe ka 
përmendur nga një lutje-duà të veçantë për çdo ditë të këtij 
muaji, duke e përveçuar secilën lutje-duà me mirësi të shumta 
dhe me shpërblim të madh. Në vijim duàtë-lutjet sipas ditëve: 
 

 قيامى فيه و اَللَّهم اجعلْ صيامى فيه صيام الصائمينَ: دعاء اليوم األَول

مينَ والقَائ قيام لينَ وةِ الغَافمنْ نَوع نى فيههلى نَب به رْمى فيهيا  ج

 .اله العالَمينَ واعف عنِّى يا عافياً عنِ المجرِمينَ
 

 Duà-ja (lutja) e ditës së parë: O Zoti im, bëje agjë-
rimin tim në këtë muaj agjërim të praktikuesëve të agjë-
rimit; namazin tim në këtë muaj bëje namaz të atyre që 
falin namaz; më zgjo mua në këtë muaj prej gjumit të të 
shkujdesurve; në këtë muaj bëji të fluturojnë mëkatet e 
mia, o Zot i botëve, më fal mua, o Falës i mëkatarëve. 

 جنِّبنى فيه منْ سخَطك قَرِّبنى فيه الى مرْضَاتك و اَللَّهم دعاء اليوم الثَاني:

و كاتمنَق ر وقل فِّقْنى فيهمينَاوالرَّاح محيا اَر كتمبِرَح كاتةِ ايئ. 
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 Duà-ja (lutja) e ditës së dytë: O Zoti im, më afro mua 
në këtë muaj pranë kënaqësisë Tënde; më mënjano mua 
në këtë muaj prej zemërimit e dënimit Tënd; bëj mbarë 
për mua në këtë muaj këndimin e àjeteve Tuaja, me 
mëshirën Tënde o Mëshirmadhi i mëshiruesëve. 
 

 باعدنى فيه منَ التَّنْبيه و اَللَّهم ارزقْنى فيه الذِّهنَ و :دعاء اليوم الثَالث

بِجودك يا  اجعلْ لى نَصيباً منْ كُلِّ خَيرٍ تُنْزِلُ فيه التَّمويه و و السفاهةِ

دوديَن اَجواالج. 
 

 Duà-ja (lutja) e ditës së tretë: O Zoti im, në këtë 
muaj më jep kuptim, mendje dhe më tërhiq vëmendjen; 
largoje prej meje në këtë muaj naivitetin e përgjumësinë 
dhe shkruaj për mua çdo të mirë që Ti zbret në këtë 
muaj, me bujarinë Tënde o më Bujari i bujarëve. 
 

حالوةَ  اَذقْنى فيه و  اَللَّهم قَونى فيه على اقَامةِ اَمرِك:دعاء اليوم الرَّابِع

و كْرِكذ كبِكَرَم شُكْرِك دآءال نى فيهزِعاَو و فَظْنى فيهاح  كفْظبِح

رينَ ورَ النَّاظصيا اَب ِتْرِكس. 
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së katërt: O Zoti im, më forco 
mua në këtë muaj të kryej urdhërin Tënd; bëj që në këtë 
muaj unë të shijoj ëmbëlsinë e përmendjes Tënde; me 
bujarinë Tënde bëj që në këtë muaj unë të shtoj falende-
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rimet për Ty; më ruaj mua në këtë muaj me ruajtjen 
Tënde e me mbulimin Tënd, o më Shikuesi i shikuesëve. 
 

اجعلْنى فيه منْ  الْمستَغْفرينَ و اجعلْنى فيه منَ  اَللّهم:دعاء اليوم الخَامس

فيه منْ اَوليائك المقَرَّبينَ  اجعلنى و عبادك الصالحينَ القانتينَ

 .الرَّاحميَن فَتك يا اَرحمأبِرَ
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së pestë: O Zoti im, më bëj 
mua në këtë muaj prej atyre që kërkojnë faljen e 
mëkateve; më bëj mua në këtë muaj prej robve Tuaj të 
mirë e të bibdur; më bëj mua në këtë muaj prej miqve 
Tuaj të afërm, me dhëmshurinë Tënde o më Mëshir-
madhi i mëshiruesëve. 
 

التَضْرِبنى  ال تَخْذُلْنى فيه لتَعرُّضِ معصيتك و  اَللَّهم:دعاء اليوم السادس

اطيبِس كتمنَق و نِّكبِم كخَطس اتوجِبنْ مم ى فيهنزِححزو  اديكَاي

 .رغْبةِ الرَّاغبينَ منْتَهى يا
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së gjashtë: O Zoti im, mos më 
poshtëro mua në këtë muaj që të bie pre e kundër-
shtimit Tënd; mos më rrih mua me kamxhikun e 
dënimit Tënd dhe mos më shkund mua në këtë muaj 
në valët e zemrimit Tënd; me mirësinë Tënde e me 
duart Tuaja, o e Fundit shpresë e shpresuesve. 
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وجنِّبنى فيه منْ  قيامه و اَللَّهم اَعنّى فيه على صيامه :دعاء الَيوم السابِع

و هاتفَوه و هاثَام  كْرَكذ قْنى فيهزار هاموبِد  ىاديا ه كفيقبِتَو

 .الْمضلّينَ
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së shtatë: O Zoti im, më 
ndihmo mua të agjëroj këtë muaj, të fal anamz në këtë 
muaj; largoje prej meje nxehtësinë e këtij muaji dhe më 
largo mua prej mëkateve në këtë muaj; më mëko mua 
në këtë muaj përmendjen Tënde të vazhdueshme, me 
mbarësinë Tënde o Udhëzues i rrugëhumburve. 
 

 اطْعام الطعامِ و االَيتَامِ و رحمةَ اَللَّهم ارزقْنى فيه :دعاء اليوم الثَامن

المِ والس فْشآءةَ ابحيا ص كلرَامِ بِطَولينَ الكاَ االَملْجم. 
  
 Duà-ja (lutja) e ditës së tetë: O Zoti im, më mëko 
mua në këtë muaj mëshirë për jetimët, bukëdhënie, 
përshendetje me selam dhe shoqërimin me të nderuarit; 
me mëshirën Tënde o Vendstrehim i shpresuesve. 
 

 الواسعةِ و رحمتك  اَللَّهم اجعلْ لى فيه نَصيباً منْ:دعاء اليوم التَاسع

ةِ وعاطالس كراهينبل نى فيهدتى اهيلى خُذْ بِنَاصةِ  اعامالج كرْضَاتم

 .بِمحبتك يا اَملَ المشْتَاقينَ
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 Duà-ja (lutja) e ditës së nëntë: O Zoti im, bëj për 
mua në këtë muaj pjesë prej mëshirës Tënde të gjërë; 
më udhëzo mua në këtë muaj me argumentet Tuaja të 
ndritëshme dhe më drejto mua në kënaqësinë Tënde 
gjithëpërfshirëse, me dashurinë Tënde o Shpresë e të 
përvëluarve nga dashuria. 
 

اجعلْنى فيه  اجعلْنى فيه منَ الْمتَوكِّلينَ علَيك و اَللَّهم :دعاء اليوم العاشر

اجعلْنى فيه منَ المقَرَّبينَ الَيك بِاحسانك يا  و الفائزينَ لَديك منَ

 .الطَّالبيَن غَايةَ
 

 Duà-ja (lutja) e ditës së dhjetë: O Zoti im, më bëj 
mua në këtë muaj prej atyre që mbështeten në Ty; më 
bëj mua tek Ti në këtë muaj prej triumfuesëve; më bëj 
mua në këtë muaj prej të afruarëve tek Ti; me bamirë-
sinë Tënde o Qëllimi më i lartë i kërkuesëve. 
 

ادوم الحاء اليعشريدع  :انَ وساإلِح فيه لَىا ببح ماَللَّه فيه لَىا كَرِّه 

 النِّيرَانَ بِعونك يا حرِّم علَى فيه السخَطَ و العصيانَ و و الْفُسوقَ

 .الْمستَغيثينَ غياثَ
 

 Duà-ja (lutja) e ditës së njëmbëdhjetë: O Zoti im, 
bëje të dashur tek unë bëmirësinë në këtë muaj; në këtë 
muaj bëje të urryer tek unë mëkatin dhe kundërshtimin 
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e urdhërit Tënd; ndaloje mbi mua në këtë muaj zemë-
rimin dhe Zjarrin, me ndihmën Tënde o Ndihmues i 
ndihmëkërkuesëve. 
 

فيه  استُرْنى العفَاف و و  اَللَّهم زينّى فيه بِالسِتْرِ:دعاء اليوم الثَّاني عشر

اسِ القُنُوعِ وببِل و فَافلِ الكدلَى العع لْنى فيهماح و افاإلِنْص نِّى  وام 

 .الخَائفينَ فيه منْ كُلِّ ما اَخَاف بِعصمتك يا عصمةَ
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së dymbëdhjetë: O Zoti im, 
më hijesho mua këtë muaj me mbulim e turp; më 
mbulo mua në këtë muaj me rrobën e kënaqësisë me 
atë çka më është dhënë dhe me dhënie të tjera të 
ngjashme; hidh mbi mua në këtë muaj drejtësinë dhe 
bashkëpunimin me drejtësi; më siguro mua në këtë 
muaj prej çdo gjëje që unë kam frikë, me mbrojtjen 
Tënde o Mrojtës i të frikësuarëve. 
 

صبرْنى  االقْذَارِ و  اَللَّهم طَهرْنى فيه منَ الدنَسِ و:دعاء اليوم الثَالث عشر

فيه ناتلى كَائع ارِ واالَقْد لتُّقى ول فِّقْنى فيهو  كنورَارِ بِعةِ االَببحص

 .المساكينَ قُرَّةَ عينِ يا
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së trembëdhjetë: O Zoti im, 
më pastro mua në këtë muaj prej papastërtive e ndyrë-
sirave dhe më bëj të durueshëm në këtë muaj ndaj të 
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gjitha qënieve; bëj mbarë për mua në këtë muaj shoqë-
rimin me të mirët, me ndihmën Tënde o Kënaqësia e 
syve të mjeruarëve. 
 

منَ  اَقلْنى فيه و  اَللَّهم ال تُؤاخذْنى فيه بِالعثَرَات:دعاء اليوم الرَّابِع عشر

الخَطَايا و و اتفَواليا الهلْبغَرَضاً ل لْنى فيهعال تَج و يا  االَفَات كزَّتبِع

 .عزَّ المسلمينَ
  
 Duà-ja (lutja) e ditës së katërmbëdhjetë: O Zoti im, 
mos më ndëshko mua në këtë muaj me shkarje në 
gabime; pakësoji për mua në këtë muaj gabimet e 
veprimet e kota; mos më bëj mua në këtë muaj objekt 
të sprovave të rënda dhe i sëmundjeve, me madhë-
shtinë Tënde o Madhështues i muslimanëve. 
 

اللَّهم ارزقْني فيه طَاعةَ الخَاشعين و اشْرَح فيه  :دعاء اليوم الخَامس عشر

 صدري بإنَابةِ المخْبتينَ بأمانك يا أمانَ الخَائفين.

  
 Duà-ja (lutja) e ditës së pesëmbëdhjetë: O Zoti im, 
më mëko mua në këtë muaj me bindjen e të përulurve; 
zgjeroje në këtë muaj gjoksin tim me prirjen e të qetë-
suarve, me sigurinë Tënde o Siguri e të frikësuarve. 
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اللَّهم وفّقْني فيه لموافَقَةِ األبرَارِ و جنّبني فيه  :دعاء اليوم السادس عشر

 يا إلَه تَكارِ القَرَار ِبالهِيالى د كتمبِرَح أوِني فيه رافَقَةِ األشْرَارِ وم

 العالَمين.
 
 Duà-ja (lutja) e ditës së gjashtëmbëdhjetë: O Zoti 
im, bëj mbarë për mua në këtë muaj përshtatshmërinë 
me më të mirët; më largo mua në këtë muaj prej 
shoqërimit me të këqinjtë; me mëshirën Tënde më 
streho mua në këtë muaj në shtëpinë e qetësisë së 
përhershme, me qënien Tënd o Zot, o Zot i botëve. 
 

اللَّهم اهدني فيه لصالحِ األعمالِ و اقْـضِ لي فيه  :دعاء اليوم السابِع عشر

الحوائج و اآلمالِ يا من ال يحتَاج الى الّتفْسير و السؤَالِ يا عالماً بما 

 في صدورِ العالَمين صلّ على محمد و آله الطَّاهرين.

  
 Duà-ja (lutja) e ditës së shtatëmbëdhjetë: O Zoti im, 
me udhëzo mua në këtë muaj në punë të mira; kryeji për 
mua në këtë muaj nevojat e shpresat; o Ai që nuk ka 
nevojë për shpjegim e pyetje, o i Dituri çka në zemrat e 
botëve, dhuro paqë e mirësi për Muham’medin dhe 
familjen e tij të pastërt. 
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اللَّهم نَبهني فيه لبرَكَات أسحارِه و نور فيه قَلبِي  :دعاء اليوم الثَامن عشر

 رنَويا م بِنورِك ي الى اتباعِ آثَارِهضَائخُذْ بِكُلِّ أع و ارِهأنْو اءيبِض

 قُلُوبِ العارِفينَ.
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së tetëmbëdhjetë: O Zoti im, 
më ndero mua në këtë muaj me begatitë e syfyreve të 
tij; ndriçoje zemrën time në këtë muaj me ndriçimin e 
dritave të tij; të gjitha gjymtyrët e mia bëji të ndjekin 
gjurmët e tij, me dritën Tënde o Ndriçues i zemrave të 
njohësve të së vërtetës. 
 

اللَّهم وفِّرْ فيه حظِّي من برَكَاته و سهلْ سبيلي  :دعاء اليوم التَّاسع عشر

 الى خَيرَاته و ال تَحرِمني قَبولَ حسنَاته يا هادياً الى الحقّ المبين.
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së nëntëmbëdhjetë: O Zoti im, 
jep me shumicë për mua në këtë muaj begatitë e tij; 
lehtësoje rrugën time në këtë muaj për në të mirat e tij; 
mos e ndalo për mua në këtë muaj pranimin e të 
mirave të tij, o Udhëzues për në të vërtetën e qartë. 
 

اللَّهم افْتَح لي فيه أبواب الجِنَانِ و اغْلقْ عنِّي  :دعاء اليوم العشْرُون

فيه أبواب النِّيرَانِ و َوفّقْني فيه لتالوةِ القُرْآنِ يا منَزّلِ السكينةِ في 

 .ُقلوبِ المؤمنين
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 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet: O Zoti im, hapi për 
mua në këtë muaj portat e Xhen’neteve; mbylli për 
mua në këtë muaj portat e Zjarrit; bëje mbarë për mua 
në këtë muaj këndimin e Kur’ànit, o Zbritës i qetësisë 
në zemrat e besimtarëve. 
 

اللَّهم اجعلْ لي فيه الى مرْضَاتك دليالً و  :دعاء اليوم الحادي و العشْرُون

ال تَجعل للشَّيطَان فيه علي سبيالً و اجعلِ الجنّةِ لي منْزِالً و مقيالً يا 

 قاضي حوائج الطَّالبين.
 

 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e njëtë: o Zoti im, 
bëhu për mua në këtë muaj udhërryfyes për në kënaqë-
sinë Tënde; mos bëj për mua në këtë muaj rrugë për 
djallin kundra meje; bëje Xhen’netin për mua shtëpi e 
vendpushim, o Kryrës i nevojave të kërkuesëve. 
 

اللَّهم افْتَح لي فيه أبواب فَضْلَك و أنـْزِل  :دعاء اليوم الثَاني و العشْرُون

 نّي فيهكاس و كرْضَاتم اتموجِبل فّقْني فيهو و كرَكَاتب فيه علي

 بحبوحات جنَّاتك يا مجيب دعوةِ المضْطَرِّين.
  

 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e dytë: O Zoti im, hapi 
për mua në këtë muaj portat e mirësisë Tënde; zbrit për 
mua në këtë muaj begatitë Tuaja; bëj mbarë për mua të 
bëj punë që kanë kënaqësinë Tënde; më qetëso mua në 
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këtë muaj në mirëqënien e Xhen’neteve Tuaj, o 
Përgjigjës i thirrjes së atyre që janë të shtërnguar. 
 

اللَّهم اغسلْني فيه من الذُّنوبِ و طَهرْني فيه من  :دعاء اليوم الثَالث و العشْرُون

 العيوبِ و امتَحنْ قَلْبي فيه بِتَقْوى القُلُوبِ يا مقيلَ عثَرَات المذْنبين.

  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e tretë: O Zoti im, 
më laj mua në këtë muaj prej fajeve; më pastro mua në 
këtë muaj prej të metave; provoje zemrën time në këtë 
muaj me devotshmërinë e zemrave, o Qetësues i 
dhjetra fajtorëve. 
 

اللَّهم إِنّي أسأَلُك فيه ما يرْضيك و أعوذُ  :دعاء اليوم الرَّابِعة و العشْرُون

ِبك مما يؤذيك و أسأَُلك التَّوفيقَ فيه ألنْ أطيعك و ال أعصيك يا 

 جواد السائلينَ.

  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e katërt: o Zoti im, 
vetëm Ty të kërkoj në këtë muaj atë çka të kënaq Ty; 
kërkoj mbrojtje me Ty prej gjërave që të shqetësojnë Ty; 
të kërkoj Ty në këtë muaj mbarësi që të jemë i bindur 
ndaj Teje dhe të mos kundërshtoj Ty, o më Bujari për 
lutësit. 
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اللَّهم اجعلْني فيه محباً ألَوليائك و معادياً : دعاء اليوم الخَامس و العشْرُون

 ألعدائك مستَنّاً بِسنّةِ خَاتَمِ انْبيائك يا عاصم قُلُوبِ النَّبِيينَ.

  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e pestë: O Zoti im, 
më bëj mua në këtë muaj të dashur për miqt Tuaj dhe 
kundërshtar të armiqve Tuaj; më bëj ndjekës të rrugës 
së vulës së profetëve Tuaj, o Mbrojtës i zemrave të 
profetëve. 
 

اللَّهم اجعل سعيي فيه مشْكُوراً و ذَنْبي فيه  :دعاء اليوم السادس و العشْرُون

 مغْفُوراً و عملي فيه مقْبوالً و عيبي فيه مستُوراً يا أسمعِ السامعيِنَ.
  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e gjashtë: O Zoti im, 
mundimin tim në këtë muaj bëje të falenderuar, fajin 
tim në këtë muaj bëje të falur; punën time në këtë muaj 
bëje të pranueshme dhe mbuloji të metat e mia në këtë 
muaj, o më Dëgjuesi i dëgjuesve. 
 

اللَّهم ارزقْني فيه فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ و صيرْ  :دعاء اليوم السابِعة و العشْرُون

 طَّ عنِّي الذَّنب وح اذيري وعلْ ماقْب رِ وسرِ الى اليسمن الع وري فيهأم

 الوِزرِ يا رؤوفاً بِعباده الصالحينَ.
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 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e shtatë: O Zoti im, 
më furnizo mua në këtë muaj me mirësinë e Natës së 
Kadrit; bëji punët e mia në këtë muaj nga të vështira të 
lehta; pranoje ndjesën time; shuaje fajin e mëkatin që 
rëndon mbi mua, o i Dhëmshuri për robt Tuaj të mirë. 
 

اللَّهم وفِّر حظِّي فيه من النَّوافلِ و اكْرِمني  :دعاء اليوم الثَّامنَة و العشْرُون

فيه بإحضَارِ المسائلِ و قَرِّبِ فيه وسيلَتي اليك من بينِ الوسائل يا 

 .من ال يشْغَلُه الحاح الملحينَ
  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e tetë: O Zoti im, bëj 
që unë në këtë muaj të kryej adhurime të vull-netshme; 
më ndero mua në këtë muaj me praninë e kërkesave; 
nga të gjitha rrugët afroje për mua në këtë muaj rrugën 
e afrimit për tek Ti, o Ai që nuk e rëndon këmbëngulja 
e ngulmuesëve. 
 

اللَّهم غَشّني بالرّحمةِ و ارزقْني فيه التَّوفيقِ  :دعاء اليوم التَّاسعةَ و العشْرُون

 .و العصمةِ و طَهرْ قلْبِي من غَياهبِ التُّهمةِ يا رحيماً بِعباده المؤمنينَ
  
 Duà-ja (lutja) e ditës së njëzet e nëntë: O Zoti im, 
më mbështill mua në këtë muaj me mëshirë; më 
furnizo mua në këtë muaj me mbarësi dhe mbrojtje 
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prej mëkateve; pastroje zemrën time prej skutave të 
keqkuptimit, o Mëshirëmadhi me robët e Tij besimtarë. 
 

اللَّهم اجعلْ صيامي فيه بالشُّكْرِ و القَبولِ على ما  :دعاء اليوم الثَّالثون

 و دمحنا مديولِ بحقّ سباألص هةً فُروعكَمحالرَّسولُ م رْضَاهي و تَرْضَاه

 .آله الطَّاهرينَ و الحمد هللاِ رب العالَمينَ

 
 Duà-ja (lutja) e ditës së tridhjetë: O Zoti im, bëje 
agjërimin tim në këtë muaj falenderim e të pranueshëm 
me ato çka të kënaqin Ty; edhe i Dërguari është i këna-
qur me kryerjen e veprimeve dytësore dhe veprimet 
bazë; me të vërtetën e zotërisë tonë Muham’medit e 
familjes së tij të pastërt, falenderimi e lavdërimi janë 
vetëm për Allahun Zotin e botëve. 
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DUÀJA E LAMTUMIRËS SË  
MUAJIT TË RAMAZANIT 

 
 O Zoti im, Ti ke thënë në librin Tënd të zbritur: 
“…Muaji i Ramazanit, në të cilin është zbritur 
Kur’àni…”; ja dhe muaji i Ramazanit kaloi. Unë të 
lutem Ty me fytyrën Tënde të ndritur, me fjalët e Tua të 
plotësuara, nëse mbi mua ka mbetur ndonjë mëkat i 
pafalur, ose Ti dëshiron të më dënosh mua për atë 
mëkat, ose të më ngurtësosh mua zemrën me atë mëkat; 
të lutem që pa zbardhur akoma agimi i kësaj nate dhe pa 
u larguar akoma ky muaj, Ti të ma kesh falur mua atë 
mëkat, o Mëshirëmadhi i mëshiruesve! O Zoti im, lav-
dërimi e falenderimi janë vetëm për Ty me të gjitha 
shprehjet më të nderuara; e para dhe fundit që Ti ke 
thënë për veten Tënde, si dhe ato shprehje që shqiptoj-
në falenderuesit dhe vepruesit e përkushtuar; përmendje 
e falenderim për Ty prej atyre të cilët Ti i ndihmon që 
ata të kryejnë detyrën (adhurimin) që të takon vetëm Ty, 
nga kategoritë e ndryshme të krijesave të Tua: engjëjt e 
afërm, profetët, të dërguarit, të gjithë kategoritë e 
njerëzve të thonë për Ty: “Vetëm Ti je Fuqiploti që nuk të 
mungon asgjë e nuk ke asnjë mangësi në të gjitha botët.” 
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 دعاء وداع شهر رمضان

 

 يهي أُنْزِلَ فضانَ الَّذمرُ رنْزَلِ: شَهالم تابِكي كف قُلْت إِنَّك ماللَّه

القُرْآنُ، و هذا شَهرُ رمضانَ و قَد تَصرَّم فَأَسأَلُك بِوجهِك الكَرِيمِ 

و كَلماتك التَّامةِ إِنْ كانَ بقي علَي ذَنْب لَم تَغْفرْه لي أَو تُرِيد أَنْ 

 رَّمتَصي لَةِ أَواللَي هرُ هذفَج طْلُعأنْ ي ي بِهنتُقايِس أَو هلَيي عنذِّبتُع

. هذا الشَّهرُ إِالَّ و قَد غَفَرْتَه لي ياأَرحم الرَّاحمينَ

 كنَفْسل رِها ما قُلْتآخ ها ولكُلِّها أَو كدحامبِم دمالح لَك ماللَّه

منْها و ما قالَ الخَالئقُ الحامدونَ الُمجتَهِدونَ المعدودونَ 

الموفِّرونَ ذكْرَك و الشُّكْرَ لَك الَّذينَ أَعنْتَهم على أداء حقِّك منْ 

 ينَ ولرْسالم ينَ والنَّبِي قَرَّبِينَ وكَةِ المالئنَ المم كخَلْق نافأَص

 أَصناف النَّاطقينَ و المسبحينَ لَك منْ جميعِ العالَمينَ،
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Ti nga mirësitë e Tua solle për ne dhe tek ne muajin e 
Ramazanit, prej pjesës Tënde që Ti e ke caktuar për ne, 
si shfaqje të mirësisë Tënde më të madhe; për këtë 
vetëm Ty të takon falenderimi e lavdërimi i pafund, i 
përhershëm, i rrënjosur, i qëndrueshëm, i vijueshëm. 
Nuk mbarohet kujdesi ynë i përhershëm për të të lavdë-
ruar e për të të falenderuar Ty; përderisa Ti vendose për 
të mirën tonë që ne të agjërojmë këtë muaj, të falim 
namaz në këtë muaj, të bëjmë punë të mira në këtë muaj 
dhe të falenderojmë e të përmendim Ty; o Zoti im, 
pranoje atë prej nesh me pranimin Tënd më të mirë; me 
faljen Tënde; me largimin Tënd për ne prej mëkateve, 
me faljen Tënde të mëkateve, me të vërtetën e kënaqë-
sisë Tënde; derisa ne të na bësh në të fitues të çdo të 
mire të kërkuar, në çdo mirësi të madhe të dhuruar; të 
na mbrosh ne në këtë muaj nga çdo frikësim, prej çdo 
ngatërrese të afruar, ose prej çdo faji të kryer! O Zoti 
im, unë të lutem ty me më të madhen lutje me të cilën të 
është lutur ndonjëri prej krijesave të Tua; të lutem me 
më të ndreruarin e emrave të Tu, me më të bukurin 
lavdërim e falenderim për Ty, me lutjen drejtuar vetëm 
Ty që të lartësosh e dhurosh paqë e nderim për 
Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit; këtë 
muajin tonë ta bësh muajin më të madh, muajin e 
Ramazanit që ai të vijë për ne me begati qysh kur Ti na 
zbret në këtë botë, me ruajtje të fesë time, me shpëtim 
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على أَنَّك بلَّغْتَنا شَهرَ رمضانَ و علَينا منْ نعمك و عنْدنا منْ 

قسمك و إِحسانك و تَظاهرِ إِمتنانك، فَبِذلك لَك منْتَهى 

الحمد الخالد الدائمِ الرّاكد الُمخَلَّد السرْمد الَّذي ال ينْفَد طُولَ 

األَبد، جلَّ ثَناؤُك أَعنْتَنا علَيه حتّى قَضَيت عنّا صيامه و قيامه منْ 

صالةٍ و ما كانَ منّا فيه منْ بِرٍّ أَو شُكْرٍ أَو ذكْرٍ، اللَّهم فَتَقَبلْه منّا 

 و كغُفْران و كفْحص و فْوِكع و زِكتَجاو و كولنِ قَبسبِأَح

 طاءزِيلِ عج طْلُوبٍ ورٍ مبِكُلِّ خَي يهتّى تُظَفِّرَنا فح كيقَةِ رِضْوانقح

موهوبٍ و تُوقينا فيه منْ كُلِّ مرْهوبٍ أَو بال مجلُوبٍ أَو ذَنْبٍ 

 كنْ خَلْقم دأَح بِه أَلَكيمِ ما سظبِع أَلُكإِنِّي أَس موبٍ اللَّهكْسم

 لِّيأَنْ تُص كعائةِ دخاص و كيلِ ثَنائمج و كمائنْ كَرِيمِ أَسم

على محمد و آلِ محمد، و أَنْ تَجعلَ شَهرَنا هذا أَعظَم شَهرِ 

 رمضانَ مرَّ علَينا منْذُ أَنْزَلْتَنا إِلى الدنْيا برَكَةً في عصمةِ ديني
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të shpirtit tim, me kryerjen e nevojave të mia; që Ti të 
ndërhysh në problemet e mia me plotësimin e mirësisë 
për mua, me largimin e së keqes prej meje, me shërim 
për mua, të më bësh mua me mëshirën Tënde prej atyre 
për të cilët ti rezervove Natën e Kadrit, natë në të cilën 
të mirën e saj Ti e ke bërë më të begatë e me shpërbli-
min më të madh se sa e mira gjatë një mijë muajve; me 
bujarinë e rezervuar për kohë nevoje e me bukuri fale-
nderimi, me shtim të jetës dhe me vazhdimësi lehtësimi! 
O Zoti im, të lutem Ty me mëshirën Tënde, me pasurinë 
Tënde, me faljen Tënde, me mirësitë e Tua, me madhë-
rinë Tënde; me bamirësinë Tënde të përhershme dhe me 
arritjet më të mëdha që janë tek Ti, të mos e bësh të 
fundit besë prej nesh këtë muaj të Ramazanit, derisa ne të 
na çosh në gjendje më të mirë, të bësh të njohur për ne 
daljen e hënës së këtij muaji së bashku me ata që e 
shikojnë dhe që janë mirënjohës ndaj kësaj hëne, për atë 
falje të madhe që Ti ke vënë në këtë muaj, për më të 
mëdhatë mirësi të Tuat, për më të gjerën mëshirë 
Tënden, për më të vyerën pjesë nga mirësia Jote, o Zoti 
im, për mua nuk ka zot tjetër veç Teje; të lutem të mos 
jetë kjo lamtumira ime për këtë muaj, lamtumira e fundit, 
as besa e fundit e imja për takim, derisa të shfaqësh për 
mua përsëri këtë hënë me mirësi më të mëdha e me 
shpresa më të bukura, sepse unë tek Ti jam në besën më 
të mirë dhe vetëm Ti je Gjithëdëgjuesi i lutjes!  
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و خَالصِ نَفْسي و قَضاء حوائجِي و تُشَفِّعني في مسائلي وتَمامِ 

النِّعمةِ علَي و صرْف السوء عنِّي و لباسِ العافيةِ لي فيه، و أَنْ 

تَجعلَني بِرَحمتك ممنْ خرْت لَه لَيلَةَ القَدرِ و جعلْتَها لَه خَيرا منْ 

أَلْف شَهرٍ في أَعظَمِ األَجرِ و كَرائمِ الذُّخْرِ و حسنِ الشُّكْرِ و طُولِ 

 العمرِ و دوامِ اليسرِ.

 و كمائنَع و فْوِكع و كلطَو و كتمبِرَح أَلُكأَس و ماللَّه

جاللك و قَديمِ إِحسانك و امتنانك أَنْ ال تَجعلَه آخرَ العهد منَّا 

لشَهرِ رمضانَ حتّى تُبلِّغَناه منْ قابِلٍ على أَحسنِ حالٍ، و تُعرِّفَني 

هاللَه مع النَّاظرِينَ إِلَيه و المعتَرِفينَ لَه في أَعفى عافيتك و أَنْعمِ 

نعمتك و أَوسعِ رحمتك و أَجزَلِ قسمك يا ربي الَّذي لَيس لي 

 دهر العال آخ و فَناء داعو نِّي لَهم داعكُونُ هذا الوال ي ،رُهغَي بر

 أَفْضَلِ الرَّجاء، و مِ وعِ النِّعسي أَونْ قابِلٍ فم يهنتّى تُرِيقاء حلنِّي لم

 أنا لَك على أَحسنِ الوفاء إِنَّك سميع الدعاء. 
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O Zoti im, dëgjoje lutjen time, mëshiro nënshtrimin 
dhe uljen time për Ty, mëshirë për përuljen time më të 
thellë ndaj Teje dhe për mbështetjen time në Ty, unë jam 
plotësisht i nënshtruar para Teje, unë shpresoj shpëtim, 
shërim, nderim e lartësim vetëm me Ty dhe prej Teje! 
Bëj mirësi për mua, u lartësoftë lavdërimi për Ty dhe të 
lartë janë emrat e Tu. Ti bëre që unë të arrij muajin e 
Ramazanit, prandaj unë ndihem i falur nga çdo gjë e 
urryer dhe e ndaluar, si dhe nga të gjitha gjërat që kam 
humbur; falenderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, 
që na ndihmoi ne të agjërojmë këtë muaj, të falim 
namaz në këtë muaj, me ndihmën Tënde unë arrita edhe 
natën e fundit të këtij muaji. 
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 ي وكانَتتاس و ي لَكتَذَلُّل ي وتَضَرُّع محار ي وعائد عماس ماللَّه

تَوكُّلي علَيك و أَنا لَك مسلِّم ال أَرجو نَجاحاً و ال معافاةً و ال 

 و لَّ ثَناؤُكج لَينُنْ عام و ،نْكم و يغاً إِالَّ بِكلال تَب تَشْرِيفاً و

تَقَدست أَسماؤُك بِتَبليغي شَهرَ رمضانَ و أَنا معافى منْ كُلِّ 

مكْرُوه و محذُورٍ و منْ جميعِ البوائقِ الحمد للّه الَّذي أَعانَنا على 

نْهلَةٍ مرَ لَيي آخلَّغَنتّى بح هيامق رِ ويامِ هذا الشَّهص. 
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Kreu i Dhjetë 
 
 

mirËsitË  
e muajit dhuL hixhxheh  

dhe  

veprat qË kryhen nË tË 
 
 

الفصل العاشر 

في اعمال شهر ذي الحجة 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

 

 
VEPRIMET NË MUAJIN  

DHUL HIXH’XHEH 
 

 Muaji Dhul Hixh’xheh është një muaj i respektuar, gjatë të cilit 
sahabët e nderuar dhe tabi’ijnët bënin kujdesin më të madh për të 
kryer sa më shumë adhurime. Dhjetë ditët e para të këtij muaji janë 
përmendur në Kur’ànin kerijm dhe, si të tilla janë ditë të mbushura 
me mirësi të mëdha. Është transmetuar se i Dërguari i All-llahut ka 
thënë: «Nuk ka punë më të dashur te All-llahu i lartë sesa 
puna e bërë në këto dhjetë ditë.» Patjetër, që gjatë këtyre dhjetë 
ditëve ka edhe punë të caktuara: 
 UE paraU: Agjërimi i ditës së nëntë të Dhul Hixh’xhes, i cili është i 
barabartë me agjërimin gjatë gjithë jetës. 
 UE dytaU: Për çdo natë nga netët e këtyre dhjetë ditëve, të falësh dy 
rekatë namaz në mes farzeve të Akshamit e të Jacisë dhe në çdo rekat 
të këndosh suren “El-Fàtiha” dhe nga një herë Teuhijdin - “Kul 
huve-ll’llàhu ehad» - si dhe ajetin vijues: «Ue uà’adnà Mùsà 
thelàthijne lejleten ue etmemnàhà bi‘ashrin fetem’me 
mijkàtu rab’bihí erbe‘ijne lejleten, ue kale Mùsà 
liekhijhi Hàrùne-khlufnij fij kaumij ue aslih ue là 
tet’tebi’ sebijlel-mufsidijn» (“El A’ràf”, 142). Me këtë 
namaz je bashkëshoqërues i haxhinjve në shpërblimin e tyre.  
 UE tretaU: Duke filluar nga dita e parë e dhjetëditëshit të Dhul 
Hixh’xhes dhe deri në fundin e ditës së Arafatit, pasi të falësh 
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namazin e Sabahut dhe namazin e Akshamit, të këndosh lutjen e 
Sadikut (a.s.)  përcjellur prej Shejhut dhe Sej’jidit: 
 “O Zoti im, Ti i ke preferuar dhe i ke nderuar këto 
ditë mbi ditët e tjera. Me mirësinë e me mëshirën Tënde 
bëre që unë t’i arrij këto ditë, prandaj në këto ditë zbrit 
mbi ne prej begative të Tua dhe zgjeroji mbi ne mirësitë 
e Tua! O Zoti im! Të lutem të lartësosh Muhammedin 
dhe familjen e Muhammedit dhe në këto ditë të na 
udhëzosh në rrugën e drejtë, në rrugën e largimit nga 
veprimet e ndaluara, në rrugën e pasu-rimit dhe të 
veprimit në ato punë që Ti i dëshiron dhe je i kënaqur! 
O Zoti im! Të lutem vetëm Ty, o Pranues i të gjitha 
ankesave, o Dëgjues i çdo meditimi, o Dëshmues i çdo 
grupi njerëzish, o i Dituri i çdo të fshehte, të lartësosh 
Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, të largosh 
prej nesh në këto ditë sprovat e rënda dhe për të mirën 
tonë t’u përgjigjesh lutjeve tona! Në këto ditë, na forco e 
na ndihmo dhe bëje mbarë që ne të bëjmë atë që e 
dëshiron Ti, o Zoti ynë dhe nga e cila Ti je i kënaqur, në 
të gjitha detyrimet me të cilat na ke urdhëruar në bindje 
të urdhrave të Tua e në bindje të atyre që urdhërojnë 
nën pushtetin Tënd! O Zoti im! Vetëm Ty të lutem, o 
më i Mëshirshmi i mëshiruesve, të lartësosh 
Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe të 
dhurosh për ne në këto ditë kënaqësinë; vetëm Ti je 
Dëgjuesi i lutjes. Mos na privo nga e mira që Ti zbret 
prej qielli në këto ditë! Të lutem, na pastro prej mëka-
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teve, o i Shumëdituri i të fshehtave dhe bëje detyrim për 
ne hyrjen në Shtëpinë e Përjetshme! O Zoti im! 
Lartësoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit! 
Në këto ditë - për të mirën tonë - mos lër asnjë mëkat 
pa e falur, asnjë brengë pa e larguar, asnjë borxh pa e 
shlyer, asnjë të larguar pa e sjellë! Mos lër asnjë nevojë 
prej nevojave të kësaj bote e të botës tjetër pa e bërë 
lehtësisht të mundshme e të arritshme! Vetëm Ti je 
Fuqipolti mbi çdo send. O Zoti im! O i Dituri i të fsheh-
tave, o Mëshirues i çdo sendi që ecën, o Ti që u përgji-
gjesh të gjitha lutjeve, o Zot i tokave e i qiejve, o Ti që 
zërat nuk të duken të ngjashëm! Lartësoje Muhammedin 
dhe familjen e Muhammedit dhe në këto ditë na bëj prej 
atyre që Ti i nxjerr prej dënimit të Zjarrit dhe u ke dhënë 
lirinë; prej atyre që kanë fituar Xhennetin e prej atyre që 
kanë shpëtuar me mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i 
mëshiruesve! All-llahu e lartësoftë Muhammedin dhe të 
gjithë pjesëtarët e familjes së Muhammedit! 
 UE katërtaU: Çdo ditë nga këto dhjetë ditë të lutesh me këto pesë lutje 
me të cilat erdhi Xhibrijli te Ijsài, i biri i Merjemit për t’ia sjellë 
dhuratë prej All-llahut, që ai të lutej me këto lutje në këto dhjetë ditë. 
Ja edhe pesë lutjet: 
 (1) Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut. Ai 
është i Vetëm. Ai nuk ka shok e ortak. Vetëm Atij i 
takon sundimi i plotë dhe vetëm Atij i takon falënderimi 
e lavdërimi. Në dorën e Tij është e mira dhe Ai është 
Fuqiploti mbi të gjitha sendet. (2) Dëshmoj se nuk ka 
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zot tjetër përveç All-llahut. Ai është i Vetëm. Ai nuk ka 
shok e ortak. Ai është Një dhe qëllimi ku të gjithë 
kërkojnë mbështetje. Ai nuk ka as grua e as fëmijë. (3) 
Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut. Ai është 
i Vetëm. Ai nuk ka shok e ortak. Ai është Një. Ai është 
qëllimi ku të gjithë kërkojnë mbështetje. Ai nuk është i 
lindur, askush nuk ka lindur prej Tij dhe për Atë nuk 
mund të këtë të ngjashëm. (4) Dëshmoj se nuk ka zot 
tjetër përveç All-llahut. Ai është i Vetëm. Ai nuk ka 
shok e ortak. Vetëm Atij i takon sundimi i plotë. Vetëm 
Atij i takon faleëderimi e lavdërimi. Ai jep jetë e Ai bën 
të vdesin dhe Ai është i Gjalli që nuk vdes. Në dorën e 
Tij është mirësia dhe Ai është fuqiplotë mbi të gjitha 
sendet. (5) Mua më mjafton All-llahu. All-llahu e dëgjon 
lutësin. Pas All-llahut nuk ka fund. Dëshmoj për All-
llahun dhe për thirrjen që Ai ka bërë, Ai nuk mban asnjë 
përgjegjësi për cilindo që është vetëshfajësuar. Vetëm 
All-llahut i takon e fundmja dhe e përparshmja. Ijsài (a.s.) 
ka shpjeguar shpërblimin e madh të çdonjërës prej këtyre pesë lutjeve 
që arrin deri në njëqindfish. Kush lutet me këto lutje, duhet t’i 
këndojë dhjetë herë, por është më e preferueshme që çdonjëra nga këto 
pesë lutje të këndohet njëqind herë. 
 UE pestaU: Çdo ditë nga dhjetë ditët e Dhul Hixh’xhes, të bëhet 
“TEHLIJLI” (të thuhet: “Là ilàhe il’lA-ll’llàh”) i treguar prej 
prijësit të besimtarëve, Aliut (a.s.), i cili ka shpjeguar edhe 
shpërblimin e madh që ka ky tehlijl. Është e preferueshme që 
“TEHLIJLI” i mëposhtëm të këndohet dhjetë herë për çdo ditë:  
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 “Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut sa është numri i 
netve dhe i kohëve. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut sa 
është numri i valëve të detrave. Nuk ka zot tjetër përveç 
All-llahut mëshira e Tij është shumë më me vlerë se 
pasuria që ata grumbullojnë. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut sa është numri i shkurreve e i drunjve. Nuk ka zot 
tjetër përveç All-llahut sa është numri i fijeve të flokëve 
dhe i qimeve. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut sa është 
numri i gurëve e i plisave. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut sa është numri i lëvizjeve të kapakëve të syve. 
Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut në natën kur fillon të 
errësohet dhe në mëngjesin kur fillon frymëmarrja. 
Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut sa është numri i erërave 
në stepa dhe i shkëmbinjve. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut nga fillimi deri në ditën që do t’i fryhet Surit.  
 Dita e parë e muajit Dhul Hixh’xheh është shumë e 
respektuar dhe për këtë ditë është transmetuar kryerja 
e disa veprimeve: 
 Veprimi i parë: Agjërimi i kësaj dite që është i barabartë me 
agjërimin e tetëdhjetë muajve. 
 Veprimi i dytë: Falja e namazit të Fatimesë (a.s.). Ky namaz 
është me katër rekate dhe me dy selame: është si namazi i prijësit të 
besimtarëve, Aliut (a.s.). Në çdo rekat këndohet një herë sureja “El-
Fàtiha” dhe pesëdhjetë herë “Kul huvAll’llàhu Ehad” dhe pas 
selamit këndohet “Tesbijhu” i Fatimes dhe pastaj thuhet:  
 “I Plotpushtetshëm është Ai që nuk i mungon asgjë e 
nuk ka nevojë për asgjë, Zotëruesi i madhështisë së 
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lartësuar mbi gjithçka. I Plotpushtetshëm është Ai që 
nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, Zotëruesi 
i madhështisë më të lartë e më të madhe. I Plotpushtet-
shëm është Ai që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë 
për asgjë, Zotëruesi i sundimit krenar të përhershëm. I 
Plotpushtetshëm është Ai që nuk i mungon asgjë e nuk 
ka nevojë për asgjë, Ai që sheh gjurmën e milingonës në 
kodrën Safà dhe që sheh përplasjen e krahëve të 
shpendëve në ajër. I Plotpushtetshëm është Ai që nuk i 
mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, vetëm Ai është 
i këtillë dhe askush përveç Tij nuk është i këtillë.”  
 Veprimi i tretë: Falja e dy rekateve namaz gjysëm ore para 
kohës së namazit të Drekës. Në çdo rekat këndohet një herë sureja 
“El-Fàtiha” dhe nga dhjetë herë këndohen: «Kul huvAll’llàhu 
ehad», ajeti “Kursij” dhe sureja “El-Kadr”. 
 Veprimi i katërt: Kush ka frikë prej ndonjë mizori, në këtë ditë 
le të thotë:  
 “Mua më mjafton, mua më mjafton, mua më mjafton 
në lutjen time dituria Jote për gjendjen time.” Dhe All-
llahu e largon prej tij të keqen e mizorit.  
 Siç dihet, dita e tetë e muajit Dhul Hixh’xheh është dita e Teruijes 
dhe agjërimi në këtë ditë ka mirësi të shumta. Është transmetuar se 
agjërimi i kësaj dite është shlyerje mëkatesh për gjashtëdhjetë vjet. 
Është mustehab (e preferueshme) që në këtë ditë të bëhet gusl (larje e 
plotë e trupit). 
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DITA E ARAFATIT 

 
 Është dita e nëntë e muajit Dhul Hixh’hxeh. Dita e Arafatit 
është njëra nga festat e mëdha edhe pse kjo ditë nuk është 
emërtuar festë. Është dita e lutjeve që robët i drejtojnë All-llahut 
të lartësuar në shenjë bindjeje ndaj Tij dhe për të adhuruar Atë. 
Në këtë ditë, All-llahu ka shtruar tryezat e mirësive e të 
bujarisë së Tij. Gjithashtu, në këtë ditë djalli është më i 
poshtëruar, më i urryer e më i zemëruar se në çdo kohë tjetër. 
Tregohet se Zejnel Abidijni – paqja e nderimi i All-llahut qoftë 
mbi të! – ditën e Arafatit dëgjoi njërin që po u lypte njerëzve dhe 
nuk i lypte All-llahut. I tha lypësit: “I mjeri ti, qysh u lyp të 
tjerëve dhe jo All-llahut në këtë ditë, që është dita në të cilën 
edhe fëmija në barkun e nënës shpreson që të jetë i lumtur me 
mirësitë e All-llahut?!” 
 Në këtë ditë, përveç faljes së namazit të drekës e të ikindisë 
(pasditës), bëhen sa më shumë lutje dhe Ibn Taùsi në librin “El 
Ikbàl” ka transmetuar lutjen e mëposhtme që ka bërë vetë 
Profeti (a.s.) në këtë ditë: 
 “I Plotpushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk 
ka nevojë për asgjë është Ai, Arshi i të Cilit është në 
qiell. I Plotpushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e 
nuk ka nevojë për asgjë është Ai, sundimi i të Cilit 
është në tokë. I Plotpushtetshëm dhe që nuk i mungon 
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asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Ai, vendimi i të 
Cilit është në varre. I Plotpushtetshëm dhe që nuk i 
mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Ai, rruga 
e të Cilit është në det. I Plotpushtetshëm dhe që nuk i 
mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është Ai, 
pushteti i të Cilit është në Zjarr. I Plotpushtetshëm dhe 
që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është 
Ai, mëshira e të Cilit është në Xhennet. I Plotpushtet-
shëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka nevojë për 
asgjë është Ai, drejtësia e të Cilit është në Kijamet. I 
Plotpushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është Ai që qiejt i ka ngritur lart. I 
Plotpushtetshëm dhe që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është Ai, i Cili nuk ka strehim e 
shpëtim prej Tij vetëm se te Ai.  
 Pastaj thuaj: I Plot-pushtetshëm dhe që nuk i mungon 
asgjë e nuk ka nevojë për asgjë është All-llahu, 
falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut, nuk 
ka zot tjetër përveç All-llahut dhe All-llahu është më i 
madhi; (këtë pjesë thuaje njëqind herë, pastaj këndo Teuhijdin 
(Là ilàhe il’le-ll’llàh) njëqind herë, ajetin “Kursijj” 
njëqind herë dhe bjer në salavat njëqind herë mbi Muhammedin 
e familjen e tij – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi ta! – 
pastaj thuaj: “Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut; Ai 
është i Vetëm; Ai nuk ka shok e ortak, vetëm Atij i 
takon sundimi i plotë; vetëm Atij i takon falënderimi e 
lavdërimi; Ai ngjall e Ai bën të vdesin; Ai bën të vdesin 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

e Ai ngjall; Ai është i Gjalli që nuk vdes; në dorën e Tij 
është mirësia dhe Ai është Fuqiplotë mbi të gjitha 
sendet (dhjetë herë). Unë i kërkoj faljen e mëkateve 
vetëm All-llahut, përveç të Cilit nuk ka zot tjetër; Ai 
është i Gjalli, i Përjetshmi dhe vetëm para Tij unë 
pendohem (dhjetë herë). O All-llah (dhjetë herë). O i 
Gjithëmëshirshëm (dhjetë herë). O Mëshirëmadh (dhjetë 
herë). O Shpikës nga asgjëja i qiejve e i Tokës. O 
Zotërues i madhështisë e i nderimit (dhjetë herë). O i 
Gjallë, o i Përjetshëm (dhjetë herë). O i Mëshirshëm, o 
Dhënësi i parë (dhejtë herë). O Ti që nuk ka zot tjetër 
përveç Teje (dhjetë herë). Amijn!  (O All-llah, pranoje 
lutjen!) (dhjetë herë).  
 Pastaj thuaj: O Zoti im, unë të lutem vetëm Ty; o Ti 
që je më i afërm te unë sesa damari i qafës. O Ti që 
hyn në mes njeriut e zemrës së tij. O Ti që je në 
vendshikimin më të lartë e në horizontin më të qartë. 
O Mëshirëploti i lartë mbi Arshin. O Ti që asnjë send 
nuk është i ngjashëm me Ty. Ti je Gjithëdëgjuesi e 
Gjithëshikuesi; Ty të lutem të madhërosh Muham-
medin dhe familjen e Muhammedit, dhe thuaj nevojën që 
ke, e cila më lejen e All-llahut do të kryhet, pastaj bëj edhe 
salavatin e përcjellur prej imam Sadikut, i cili ka transmetuar: 
Kush dëshiron të gëzojë Muhammedin dhe familjen e 
Muhammedit - paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi ta! – në 
salavatin e tij le të thotë: O Zoti im, o më Bujari i atyre që 
japin, o më i Miri i atyre që u kërkohet, o më i 
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Mëshirshimi i atyre që u kërkohet mëshirë, o Zoti im, 
madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij ndër të 
përparshmit, madhëroje Muhammedin dhe familjen e 
tij ndër të mëvonëshmit, madhëroje Muhammedin dhe 
familjen e tij në sferat më të larta të engjëjve dhe 
madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij ndër të 
dërguarit! O Zoti im, jepi Muhammedit dhe familjes së 
tij ndërmjetësimin, mirësinë, nderimin, lartësimin dhe 
gradën e madhe! O Zoti im, unë i kam besuar 
Muhammedit – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi 
të e mbi familjen e tij! – dhe unë kurrë nuk e kam parë 
atë, prandaj mos ma privo mua shikimin e tij Ditën e 
Gjykimit! Bëj që unë të jem në shoqërinë e tij, më vdis 
ndër pjesëtarët e popullit të tij, më jep të pi prej pellgut 
(burimit) të tij të shijshëm që të shuaj etjen e që pas 
kësaj të mos kem më etje asnjëherë! Vërtet, Ti je 
Fuqiplotë mbi të gjitha sendet. O Zoti im, unë i kam 
besuar Muhammedit – paqja dhe mëshira e All-llahut 
qoftë mbi të e mbi familjen e tij! – dhe unë kurrë nuk e 
kam parë atë, prandaj bëj që unë të njoh fytyrën e tij në 
Xhennet! O Zoti im, komunikoji prej meje përshë-
ndetje të shumta dhe selam Muhammedit – paqja dhe 
shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij! 
Pastaj bëj edhe Tesbijhun (madhërimin e pastrimin e All-
llahut nga mangësitë) e mëposhtëm që po e japim të shkur-
tuar, pasi në këtë Tesbijh ka aq sevape sa nuk numërohen: 
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 “I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu para çdo njeriu. I 
Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu pas çdo njeriu. I 
Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu me secilin njeri. I 
Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu; Zoti ynë qëndron i 
përhershëm ndërsa shuhet çdo njeri.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu shumë herë, Ai i jep 
përparësi Tesbijhut të atyre që e pastrojnë Atë nga të 
metat e nga ma-ngësitë me mirësi të shumta para çdo 
njeriu.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu shumë herë, Ai i jep 
përparësi Tesbijhut të atyre që e pastrojnë Atë nga të 
metat e nga mangësitë me mirësi të shumta pas çdo 
njeriu.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu shumë herë, Ai i jep 
përparësi Tesbijhut të atyre që e pastrojnë Atë nga të 
metat e nga mangësitë me mirësi të shumta me secilin 
njeri.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu shumë herë, Ai i jep 
përparësi Tesbijhut të atyre që e pastrojnë Atë nga të 
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metat e nga mangësitë me mirësi të shumta për Zotin 
tonë, të Përhershmin ndërkohë që çdo njeri do të 
shuhet.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu aq herë sa nuk 
numërohen e nuk dihen; Ai nuk harrohet, nuk ronitet, 
nuk zhduket dhe për Atë nuk ka mbarim.  
 I Plot-pushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu shumë herë, i Pastër 
nga të metat është Ai me përhershmërinë e Vet, Ai 
ekziston me qëndrueshmërinë e Tij në vitet e botëve, 
në muajt e kohërave, në ditët e kësaj bote dhe në orët e 
natës e të ditës.  
 I Plotpushtetshëm që nuk i mungon asgjë e nuk ka 
nevojë për asgjë është All-llahu vazhdimisht e me 
vazhdimësinë, aq sa nuk thuhet me numra; Atë nuk e 
zhdukin kohët, nuk e ndërpret vazhdimësia e përjet-
shme; i Shenjtëruar nga mangësitë është All-llahu, më i 
Miri i krijuesve.”  
 Pastaj thuaj: “Falënderimi e lavdërimi i takon vetëm 
All-llahut para çdo njeriu. Falënderimi e lavdërimi i 
takon vetëm All-llahut pas çdo njeriu. Falënderimi e 
lavdërimi i takon vetëm All-llahut me të gjithë njerëzit. 
Falënderimi e lavdërimi i takon All-llahut; Zoti ynë 
është i përhershëm ndërkohë që shuhet çdo njeri. 
Falënderimi e lavdërimi i takon All-llahut me shumë 
falënderime e lavdërime, Ai i jep përparësi falënderimit 
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e lavdërimit të falënderuesve me mirësi të shumta para 
çdo njeriu. Falënderimi e lavdërimi i takon All-llahut 
me shumë falënderime e lavdërime, Ai i jep përparësi 
falënderimit e lavdërimit të falënderuesve me mirësi të 
shumta pas çdo njeriu. Falënderimi e lavdërimi i takon 
All-llahut me shumë falënderime e lavdërime, Ai i jep 
përparësi falënderimit e lavdërimit të falënderuesve me 
mirësi të shumta me të gjithë njerëzit. Falënderimi e 
lavdërimi i takon All-llahut me shumë falënderime e 
lavdërime, Ai i jep përparësi falënderimit e lavdërimit 
të falënderuesve me mirësi të shumta për Zotin tonë, 
të Përhershmin ndërkohë që do të shuhet çdo njeri. 
Falënderimi e lavdërimi i takon All-llahut me shumë 
falënderime e lavdërime që nuk numërohen e nuk 
dihen, Ai nuk ronitet, nuk zhduket dhe për Atë nuk ka 
përfundim. Falënderimi e lavdërimi i takon All-llahut 
me shumë falënderime e lavdërime që vazhdojnë me 
vazhdimësinë e Tij, përhershmëria e Tij qëndron në 
vitet e botëve, në muajt e kohërave, në ditët e kësaj 
bote dhe në orët e natës e të ditës. Falënderimi e 
lavdërimi i takon vetëm All-llahut në jetë të jetëve, me 
përjetësinë aq sa nuk përshkruhet me numër; Atë nuk e 
asgjëson koha, nuk e ndërpret vazhdimësia e përjet-
shme, i Shenjtëruar nga mangësitë është All-llahu, më i 
Miri i krijuesve.”  
 Pastaj thuaj: “Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut para 
çdo njeriu. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut pas çdo 
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njeriu. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut me të gjithë 
njerëzit. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut; Zoti ynë 
mbetet përherë, ndërkohë që zhduket çdo njeri. Nuk 
ka zot tjetër përveç All-llahut, shumë herë njësim për 
All-llahun, Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në 
All-llahun Një e të Vetëm me mirësi të shumta para 
çdo njeriu. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, shumë 
herë njësim për All-llahun, Ai i jep përparësi njësimit të 
besimtarëve në All-llahun Një e të Vetëm me mirësi të 
shumta pas çdo njeriu. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut, shumë herë njësim për All-llahun, Ai i jep 
përparësi njësimit të besimtarëve në All-llahun Një e të 
Vetëm me mirësi të shumta me të gjithë njerëzit. Nuk 
ka zot tjetër përveç All-llahut, shumë herë njësim për 
All-llahun, Ai i jep përparësi njësimit të besimtarëve në 
All-llahun Një e të Vetëm me mirësi të shumta për 
Zotin tonë të Përhershmin ndërkohë që zhduket çdo 
njeri. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, shumë herë 
njësim për All-llahun, aq sa nuk nuk numërohet e nuk 
dihet; Ai nuk harrohet, nuk ronitet, nuk zhduket dhe 
për Atë nuk ka mbarim.  
 Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, shumë herë 
njësim për All-llahun që vazhdon me vazhdimësinë e 
Tij, që ekziston me përhershmërinë e Tij në vitet e 
botëve, në muajt e kohërave, në ditët e kësaj bote dhe 
në orët e natës e ditës. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut, shumë herë njësim për All-llahun në jetë të 
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jetëve me përjetësinë, Atë nuk e numërojnë numrat, 
nuk e zhdukin kohërat dhe nuk e ndërpret përjetësia e 
përjetshme; i Shenjtëruar nga mangësitë është All-
llahu, më i Miri i krijuesve.”  
 Pastaj thuaj: “All-llahu është më i Madhi para çdo 
njeriu. All-llahu është më i Madhi pas çdo njeriu. All-
llahu është më i Madhi me të gjithë njerëzit. All-llahu 
është më i Madhi. Zoti ynë mbetet ndërkohë që 
zhduket çdo njeri. All-llahu është më i Madhi, shumë 
herë më i Madhi, Ai i jep përparësi madhërimit të 
madhëruesve me mirësi të shumta para çdo njeriu. All-
llahu është më i Madhi, shumë herë më i Madhi, Ai i 
jep përparësi madhërimit të madhëruesve me mirësi të 
shumta pas çdo njeriu. All-llahu është më i Madhi, 
shumë herë më i Madhi, Ai i jep përparësi madhërimit 
të madhëruesve me mirësi të shumta me të gjithë 
njerëzit. All-llahu është më i Madhi, shumë herë më i 
Madhi, Ai i jep përparësi madhërimit të madhëruesve 
me mirësi të shumta, Zoti ynë, i Përhershimi ndërkohë 
që do të zhduket çdo njeri. All-llahu është më i Madhi, 
shumë herë më i Madhi, aq sa nuk numërohet e nuk 
dihet; Ai nuk harrohet, nuk ronitet, nuk zhduket dhe 
për Atë nuk ka mbarim. All-llahu është më i Madhi, 
shumë herë më i Madhi, që vazhdon me vazhdimësinë 
e Tij, mbetet me përhershmërinë e Tij në vitet e 
botëve, në muajt e kohërave, në ditët e kësaj bote dhe 
në orët e natës e ditës.  
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 All-llahu është më i Madhi në jetë të jetëve, aq sa nuk 
e numërojnë numrat, nuk e zhdukin kohërat dhe nuk e 
ndërpret përjetësia e përjetshme; i Shenjtëruar nga 
mangësitë është All-llahu, më i Miri i krijuesve.”  
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DUAJA NË NATËN E ARAFATIT 
 
  “O Zoti im, Dëshmuesi i çdo meditimi, Depozituesi i 
çdo ankese, i Dituri i të gjitha të fshehtave, te Ti 
përfundojnë të gjitha nevojat. O Fillues me mirësi mbi 
robët, o i Nderuar Falës, o Mirëshpërblyes, o Bujar! O 
Ti që nuk të mbulohet as nata më e errët, as deti i 
trazuar, as qielli me yjësitë e as errësira e dendur! O Ti 
që errësira te Ti është ndriçim! Të lutem me dritën e 
Qënies Tënde të nderuar, me të cilën u shfaqe mbi 
malin të cilin e lëkunde aq shumë, sa Mùsài u rrëzua 
përtokë pa ndjenja; të lutem me Emrin Tënd me të cilin 
ngrite qiejt pa kolona dhe me atë Emër shtrive tokën të 
ngurtësuar mbi sipërfaqen e ujit; të lutem me emrin 
Tënd të depozituar, të ruajtur e të mbështjellë, të 
shkruar e të pastër, emër me të cilin kur Ti thirresh, jep 
përgjigje; kur të lypet me atë Emër, Ti jep mirësi të 
mëdha; me emrin Tënd i Plotpushtetshmi që nuk ka 
nevojë për asgjë e që nuk i mungon asgjë dhe i Pastri 
argument, i Cili është Dritë mbi të gjitha dritat, Dritë 
prej Drite, prej Tij ndriçojnë të gjitha dritat; kur ajo 
Dritë arrin në Tokë, toka çahet; kur ajo Dritë arrin qiejt, 
qiejt hapen; kur ajo Dritë arrin Arshin, Arshi dridhet;  
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دعاء في ليلة عرفة 
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
 

 عالم كُلِّ خَفيةٍ و موضع كُلِّ شَكْوى و و نَجوى  اَللّهم يا شاهد كُلِّ

بِالنِّعمِ علَى الْعباد يا كَريم الْعفْوِ يا حسنَ  يا مبتَدئاً منْتَهى كُلِّ حاجةٍ

ال  ال بحرٌ عجاج و يوارى منْه لَيلٌ داجٍ و جواد يا منْ ال التَّجاوزِ يا

ذات ارتتاجٍ يا منِ الظُّلْمةُ عنْده ضيآء   ظُلَم الو سمآء ذات اَبراجٍ

 الَّذى تَجلَّيت بِه للْجبلِ فَجعلْتَه دكّاً و وجهِك الْكَريمِ اَسئَلُك بِنورِ

 الَّذى رفَعت بِه السموات بِال عمد و صعقاً وبِاسمك خَرَّ موسى

بِاسمك الْمخْزونِ  ماء جمد و وجه سطَحت بِه االْرض على

اذا سئلْت بِه  دعيت بِه اَجبت و الَّذى اذا الْمكْنونِ الْمكْتوبِ الطّاهرِ

و تطَياَع كموسِ بِاسحِ الْقُدبولى كُلِّ  السع رنو ورْهانِ الَّذى هالْب

رٍ نُورٍ ونْ نوم ركُلُّ نو نْهم ىضيي و انْشَقَّت ضلَغَ االْرذا برٍ اذا  نوا

تحفُت مواتلَغَ السب لَغَ وذا با تَزَّ واه رْشالْع  دالَّذى تَرْتَع كمبِاس
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me emrin Tënd prej të cilit rrëqethen trupat e engjëjve 
të Tu; të lutem Ty me të vërtetën e Xhebràijlit, Mijkàijlit, 
Isràfijlit, me të vërtetën e Muhammed Mustafasë e të 
familjes së tij – paqja e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi 
ata, me të vërtetën e të gjithë profetëve dhe të gjithë 
engjëjve!; – të lutem me emrin Tënd me të cilin eci 
Hizri mbi ujë, ashtu siç ecte mbi tokë; me emrin Tënd 
me të cilin Ti hape detin për Mùsàin dhe mbyte 
Fir’aunin e njerëzit e tij, me atë emër Ti shpëtove 
Mùsàin, të birin e Imrànit dhe ata që ishin me Mùsàin; 
të lutem me emrin Tënd, me të cilin t’u drejtua Ty 
Mùsài, i biri i Imrànit me lutje nga ana e djathtë e Turit 
dhe Ti iu përgjigje lutjes së tij dhe nga ana Jote hodhe 
mbi të dashuri; me emrin Tënd me të cilin Ijsài, biri i 
Merjemit ngjalli të vdekurit, foli duke qenë foshnje në 
djep dhe me lejen Tënde ai shëroi të verbrit e lebrozët; 
me emrin Tënd me të cilin t’u lutën ty mbajtësit e 
Arshit Tënd, me atë emër t’u lutën Ty Xhebràijli, 
Mijkàijli, Isràfijli dhe i dashuri Yt, Muhammedi – paqja 
e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij! 
- t’u lutën Ty engjëjt të Tu të afërm, profetët dhe të 
dërguarit e Tu, t’u lutën robët e Tu të mirë prej 
banorëve të qiejve dhe të tokave; me emrin Tënd, me të 
cilin t’u lut Ty Dhen’nùni kur ai u largua i zemëruar dhe 
mendoi se nuk do t’i vijë më puna ngushtë, por ai thirri 
në errësirat:  
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 ميكائيلَ و بِحقِّ جبرَئيلَ و اَسئَلُك مالئكَتك و ه فَرائصنمِ

رافيلَ وسا دمحقِّ ملَّى بِحطَفى صصالْم و هال و هلَيع لى  اللّهع

و ميعِ االْنْبِيآءميعِ جج كَةِ والئمِ الْمضْرُ  بِاالِْسالْخ شى بِهالَّذى م

بِاسمك الَّذى  االْرضِ و جدد على قُلَلِ الْمآء كَما مشى بِه على

سى ومورَ لحالْب بِه فَلَقْت نَ اَغْرَقْتورْعف و و همقَو  بِه تياَنْج

رانَ ومنَ عى بسمو هعنْ مم الَّذى و كمى  بِاسسمو بِه عاكد

اَلْقَيت علَيه  و فَاستَجبت لَه بنُ عمرانَ منْ جانبِ الطُّورِ االْيمنِ

و نْكةً مبحيى ماَح الَّذى بِه كمبِاس مرْينُ مى بعيس تى ووالْم 

اً وبِيص دهى الْمف تَكَلَّم هاالْكْم رَءاَب و كذْنبِا رَصاالْب و 

و كرْشلَةُ عمح بِه عاكالَّذى د كمرَئيلُ بِاسبج و ميكآئيلُ و 

هال و هلَيع لَّى اللّهص دمحم كبيبحرافيلُ وسا كَتُكالئمو 

نَ وقَرَّبوالْم نَ ولورْسالْم نَ اَنْبِيآؤُكحوالالص كبادلِ  عنْ اَهم

و مواتالس ضينَ وذْ االْرالنُّونِ ا ذو بِه عاكالَّذى د كمبِاس 

بذَه  ى الظُّلُماتفَنادى ف هلَيع رباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ تَقْدغاضم
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“Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm që nuk 
të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, je vetëm Ti 
dhe unë isha prej të padrejtëve.”; Ti iu përgjigje atij, e 
shpëtove atë prej gjendjes së rënduar, ashtu siç i shpëton 
Ti besimtarët; me emrin Tënd të madh me të cilin t’u lut 
Ty Dàùdi dhe ra në sexhde me krye në tokë, Ti ia fale atij 
fajin; me emrin Tënd me të cilin t’u lut Ty Asija, gruaja e 
Fir’aunit kur ajo tha: “O Zoti im, ndërto për mua pranë 
Teje një shtëpi në Xhennet dhe më shpëto prej Fir’aunit, 
prej veprimeve të tij e prej njerëzve mizorë!” dhe Ti iu 
përgjigje lutjes së saj; me emrin Tënd, me të cilin t’u lut 
Ty Ej’jùbi, kur atë e rëndoi shumë sëmundja dhe Ti e 
shërove e i dhurove atij familjen, e edhe më shumë së 
bashku me ta, si mëshirë nga ana Jote dhe si kujtesë për 
adhuruesit; me emrin Tënd, me të cilin t’u lut Ty Ja’kùbi, 
Ti i ktheve atij shikimin e dritën e syve të tij, Jusùfin dhe i 
bashkove të gjithë familjen; me emrin Tënd me të cilin t’u 
lut Ty Sulejmàni dhe Ti i dhurove atij aq shumë pasuri, 
saqë asnjë njeri nuk do ta ketë mbas tij, me të vërtetë Ti je 
Dhuruesi i madh; me emrin Tënd me të cilin Ti vure 
Buràkun në dispozicion të Muhammedit – paqja e 
shpëtimi i All-llahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij! – 
ashtu siç tha All-llahu i lartë: «I plotpushtetshëm e 
plotësisht i pastër nga mangësitë është madhëria e 
Atij që e kaloi robin e Vet në një pjesë të natës prej 
Mesxhidi  Haràmit (Qabes) deri në Mesxhidi Aksà
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 و اَنْت سبحانَك انّى كُنْت منَ الظّالمينَ فَاستَجبت لَه ال اله االَّ اَنْ

نَ الْغَمم تَهينَج و نينَ وؤْمتُنْجِى الْم كظيمِ الَّذى  كَذلالْع كمبِاس

بِه عاكد و دخَرَّ داو و هذَنْب لَه ساجِداً فَغَفَرْت الَّذى  لَك كمبِاس

بِه تْكعةُآ درَاءةُ اميتاً  سيب كنْدنِ لى عاب بر ذْ قالَتنَ اورْعف

نَجنى منَ الْقَومِ الظّالمينَ  عمله و فرْعونَ و نَجنى منْ و فى الْجنَّةِ

تبتَجعآئَها فَاسلَها د و  لَّ بِهذْ حا وباَي بِه عاكالَّذى د كمبِاس

لَهاَه تَهاتَي و تَهفَعافَي الءالْب و و كنْدنْ عةً ممحر مهعم مثْلَهم 

دعاك بِه يعقوب فَرَددت علَيه  بِاسمك الَّذى و ذكْرى للْعابِدينَ

و رَهصب هنيقُرَّةَ ع و فسيو تعمج و لَهشَم  عاكالَّذى د كمبِاس

لَه تبهمانُ فَولَيس غى بِهنْبلْكاً ال يم  اَنْت نَّكا هدعنْ بم دَحال

و ابهالَّذى الْو كمراقَ بِاسالْب بِه خَّرْتس  هلَيع لَّى اللّهص دمحمل

آو و هذْ قالَ تَعالى لا لَّمحانَ الَّذى سبنَ  سالً ملَي هدبرى بِعاَس

جِدسلَى الْمالْحرامِ ا جِدساالْقْصى الْم 
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(Bejti Mukaddes)» (El Isrà, 1); si dhe fjala e të Lartit: «I 
plotpushtetshëm e plotësisht i pastër nga mangë-
sitë është madhëria e Atij që i nënshtroi këto për të 
mirën tonë, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta 
bënim këtë.» (Ez Zukhruf, 13); me emrin Tënd me të cilin 
zbriti Xhebràijli te Muhammedi - paqja e shpëtimi i All-
llahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!; - me emrin 
Tënd me të cilin t’u lut Ty Àdemi, Ti ia fale atij gabimin 
dhe e vendose të banojë në Xhennet; vetëm Ty të lutem 
me të vërtetën e Kur’ànit të lavdishëm, me të vërtetën e 
Muhammedit, vulës së profetëve; me të vërtetën e 
Ibràhijmit; me të vërtetën e mirësisë Tënde Ditën e 
Gjykimit; me të vërtetën e peshoreve kur ato të vendo-
sen; me të vërtetën e regjistrave të punëve kur ato të 
shpërndahen; me të vërtetën e Lapsit në ato që ka 
shkruar, të Leuhit dhe me ato që ka numëruar; me të 
vërtetën e emrit që Ti e shkrove në kolonat e Arshit 
Tënd dy mijë vjet para se Ti të krijoje njerëzit, botën, 
diellin e hënën. Dëshmoj se nuk zot tjetër përveç All-
llahut, të Vetmit, Ai nuk ka shok e ortak dhe se 
Muhammedi është rob e Tij e i dërguar i Tij. Të lutem 
Ty me emrin Tënd të depozituar te Ti, emër të cilin Ti e 
veçove të jetë në diturinë e të fshehtave vetëm tek Ti 
dhe nuk ia shfaqe asnjërit prej krijesave të Tu, asnjë 
engjëlli të afruar, asnjë profeti e asnjë të dërguari dhe as 
ndonjë robi të përzgjedhur;  
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و لُهقَو خَّرَ لَنا هذا وحانَ الَّذى سبس قْرِنينَ وم لى ما كُنّا لَهنّا اا 

محمد  بِاسمك الَّذى تَنَزَّلَ بِه جبرَئيلُ على لَمنْقَلبونَ و ربنا

لَّى اللّهص  و هلَيآعو هل لَه فَغَفَرْت مآد بِه عاكالَّذى د كمبِاس 

و هذَنْب كَنْتَهاَس و نَّتَكج ظيمِ وقِّ الْقُرْآنِ الْعبِح ئَلُكقِّ  اَسبِح

دمحينَ مخاتَمِ النَّبِي و و رهيمبقِّ ابِح و الْقَضآء موي كلقِّ فَصبِح 

 بِحقِّ الْقَلَمِ و الصحف اذا نُشرَت و نُصبت و الْموازينِ اذا بِحقِّ

بِحقِّ االِْسمِ الَّذى كَتَبتَه على  اَحصى و ما اللَّوحِ و و ما جرى

الْقَمرَ  الشَّمس و الدنْيا و الْخَلْقَ و قَبلَ خَلْقك سرادقِ الْعرْشِ

اَنَّ  وحده ال شَريك لَه و اَنْ ال اله االَّ اللّه اَشْهد َلْفَى عامٍ وبِا

و هدبداً عمحم لُهسور و كمبِاس ئَلُكخْزُونِ فى  اَسالْم

عنْدك لَم يظْهرْ  خَزآئنك الَّذىِ استَاْثَرْت بِه فى علْمِ الْغَيبِ

و قَرَّبم لَكال م كنْ خَلْقم داَح هلَيع ال نَبِى لٌ ورْسال  م

دبع طَفىصم 



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

të lutem Ty me emrin Tënd me të cilin Ti çave detrat, 
me atë emër që u lartësuan malet dhe me të cilin nata e 
dita vijnë njëra pas tjetrës; me të vërtetën e shtatë 
ajeteve të Fàtihasë dhe të Kur’ànit të lavdishëm; me të 
vërtetën e dy shkruesve të nderuar; me të vërtetën e 
TàHà, JàSijn, Kàf Hà Jà Ajn Sàd, Hà Mijm Ajn Sijn 
Kàf; me të vërtetën e Teuràtit të Mùsàit, Inxhijlit 
(Ungjillit) të Ijsàit, Zebùrit të Dàùdit dhe të Furkànit 
(Dalluesit) të Muhammedit – paqja e shpëtimi i All-
llahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë 
të dërguarit! -  libër që është tërheqës i vëmendjes dhe 
sundues me kujdesin e Tij. O Zoti im, unë të lutem Ty 
me të vërtetën e atyre meditimeve që ishin mes Teje e 
mes Mùsàit, birit të Imrànit mbi malin Turi Sinà; të lutem 
Ty me emrin Tënd, të cilin Ti ia mësove Engjëllit të 
Vdekjes për të marrë shpirtrat; unë të lutem Ty me emrin 
Tënd të shkruar mbi gjethen e ullirit dhe ndaj kësaj 
gjetheje u nënshtrua zjarri dhe Ti i the zjarrit: “Bëhu i 
ftohtë dhe shpëtim!”; unë të lutem Ty me emrin Tënd që 
Ti e shkrove në kolonën e lavdisë e të nderimit; o Ti që 
njeh çdo lutës dhe nuk të pakëson gjë asnjë dhënie: Ti je 
Ai, të i Cilit i kërkohet ndihmë dhe tek i Cili kërkohet 
strehim; unë të lutem Ty me më të lartën madhështi të 
Arshit Tënd dhe me mëshirën Tënde të pafundme prej 
librit Tënd, me emrin Tënd më të madh, me madhërinë 
Tënde më të lartë, me fjalët e Tua të plota e më të larta:  
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و و الْبِحار بِه الَّذى شَقَقْت كمبِاس ئَلُكاَس تالْجِبالُ قام بِه و 

لُ واللَّي بِه اخْتَلَف و ثانى النَّهارعِ الْمبقِّ السبِح ظيمِ والْقُرْآنِ الْع و 

بينَ ورامِ الْكاتقِّ الْكبِح قِّ طه وبِح يس و و حمعسق كهيعص و 

سى وريةِ موقِّ تَوبِح نْجيلِ عيسى وا و درِ داوبوفُرْقانِ ز دمحم 

 و هلَيع لَّى اللّهآصو هل لِ وميعِ الرُّسلى جاً عيبِاه  ماً اَللّهيشَراه

موسى  بينَ اَسئَلُك بِحقِّ تلْك الْمناجات الَّتى كانَت بينَك و انّى

علَّمتَه  اَسئَلُك بِاسمك الَّذى عمرانَ فَوقَ جبلِ طورِ سينآء و بنِ

لَكم واحِ وضِ االْرقَبل تولى الْمع بالَّذى كُت كمبِاس ئَلُكاَس 

كونى  الزَّيتونِ فَخَضَعت النّيرانُ لتلْك الْورقَةِ فَقُلْت يا نار ورقِ

الْمجد  اَسئَلُك بِاسمك الَّذى كَتَبتَه على سرادقِ سالماً و و برْداً

و لٌ وسآئ فيهحنْ ال يةِ يا مالْكَرام  نْ بِهلٌ يا منآئ هنْقُصال ي

 منْتَهى يلْجاء اَسئَلُك بِمعاقد الْعزِّ منْ عرْشك و الَيه و يستَغاثُ

تابِكنْ كةِ ممالرَّح و ظَمِ واالْع كمبِاس لى واالْع كدج 

كَلماتك التّآمات الْعلى 
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O Zoti im, Zot i erërave dhe çka shpërndajnë erërat, 
Zot i qiellit dhe i çdo gjëje që është nën hijen e qiellit, 
Zot i tokës dhe i çdo gjëje që ajo mbart, i djajve e i 
kujtdo që ka shkarë në rrugën e humbjes, Zot i detrave 
dhe i gjithçkaje që lëviz; të lutem Ty me të vërtetën e të 
gjitha të vërtetave që për Ty është e vërtetë, me të vërte-
tën e engjëjve të afruar, të shpirtrave, zotërinjve të engjëj-
ve, atyre që të pastrojnë Ty nga të metat e nga mangësitë 
natë e ditë dhe kurrë nuk pushojnë; me të vërtetën e 
Ibràhijmit, mikut Tënd të ngushtë; me të vërtetën e çdo 
miku që të drejtohet Ty me lutje ndërmjet Safàsë e 
Mervasë dhe Ti i përgjigjesh lutjes së tij. O Përgjigjës i 
lutjeve, unë të lutem Ty me të vërtetën e këtyre emrave 
dhe me këto lutje: të na i falësh mëkatet tona, mëkatet 
që kemi bërë e ato që do të bëjmë, të falësh ato që ne i 
mbajmë të fshehura dhe ato që ne i bëjmë haptas, ato që 
ne i shfaqim e ato që ne i mbulojmë, ato që Ti i di më 
mirë sesa ne vetë. Vërtet, mbi të gjitha sendet Ti je Fuqi-
plotë me mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshi-
ruesve, o Ruajtës i çdo të vetmuari, o Shoqërues i çdo të 
vetmuari, o Fuqi e çdo të pafuqishmi, o Ndihmues i 
kujtdo që i është bërë padrejtësi, o Ushqyes i çdo të 
privuari, o Qetësues i çdo të egërsuari, o Shoqërues i çdo 
udhëtari, o Mbështetës i të gjithë atyre që janë prezentë, o 
Falës i çdo mëkati e gabimi, o Ndihmues i ndihmëkër-
kuesve, o Përkrahës i atyre që të kërkojnë mbështetje.  
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ماَللّه الرِّياحِ و بر و تما ذَر و مآءالس و ما اَظَلَّت ضِ وما االْر 

اَقَلَّت قِّ كُلِّ وبِحو رَتما جالْبِحارِ وو ما اَضَلَّتقٍّ  الشَّياطينِ وح

كلَيع وه قُّ وح قَرَّبينَ وكَةِ الْمالئقِّ الْمينَ بِحيالرَّوح ان و 

 بِحقِّ النَّهارِ ال يفْتُرونَ و الْمسبحينَ لَك بِاللَّيلِ و و الْكَروبِيينَ

كخَليل راهيمبا و فا ونَ الصيب ناديكي يلقِّ كُلِّ وبِح ةِ ورْوالْم 

تَجيبيا تَس عآئَهد لَه و ماءاالْس هقِّ هذبِح ئَلُكاَس جيبم  هبِهذ

ما اَعلَنّا  ما اَسرَرنا و ما اَخَّرْنا و قَدمنا و تَغْفرَ لَنا ما الدعوات اَنْ

نا ويدما اَب و نا وما ما اَخْفَي  ءلى كُلِّ شَىع نَّكنّا ام بِه لَماَع اَنْت

كتمقَديرٌ بِرَح محيا اَر  سنظَ كُلِّ غَريبٍ يا مومينَ يا حافالرّاح

ضَعيف يا ناصرَ كُلِّ مظْلومٍ يا رازِقَ كُلِّ  كُلِّ كُلِّ وحيد يا قُوةَ

سنمٍ يا موروحكُلِّ م  مادرٍ يا عسافكُلِّ م بشٍ يا صاححتَوسم

ذَنْبٍ وخَطَّيئَةٍ يا غياثَ الْمستَغيثينَ يا  كُلِّ كُلِّ حاضرٍ يا غافرَ

صريخَ الْمستَصرِخينَ 
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O Largues i gjendjes së rënduar prej atyre që janë 
goditur rëndë, o Heqës i shtrëngimit prej atyre që janë 
ngushtë, o Krijues nga e para i qiejve dhe i tokave, o më i 
Madhi qëllim i studiuesve, o Përgjigjës i lutjes së nevojta-
rëve, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve, o Zot i botëve, o 
Gjykues i Ditës së Gjykimit, o më Bujari i bujarëve, o më 
i Nderuari i të nderuarve, o më Dëgjuesi i dëgjuesve, o 
më Shikuesi i shikuesve, o më i Fuqishmi i të fuqishmë-
ve: fali mëkatet e mia, sepse ato i ndryshojnë të mirat, fali 
mëkatet e mia, të cilat sjellin pendim, fali mëkatet e mia, 
sepse ato sjellin sëmundje, fali mëkatet e mia, sepse ato 
e çajnë vendshpëtimin, fali mëkatet e mia, sepse ato e 
sprapsin lutjen, fali mëkatet e mia, sepse ato ndalojnë 
ujin e qiellit, fali mëkatet e mia, sepse ato shpejtojnë 
zhdukjen, fali mëkatet e mia, sepse ato afrojnë të keqen, 
fali mëkatet e mia, sepse ato i bëjnë padrejtësi edhe ajrit, 
fali mëkatet e mia, sepse ato heqin mbulesën, fali më-
katet e mia, sepse ato nuk i fal askush përveç Teje! O All-
llah mos hidh mbi mua përfundimin e punëve të asnjërit 
prej krijesave të Tua, bëj në punën time rrugëdalje, 
shpëtim e lehtësim, në krahërorin tim zbrit vetëdijen 
Tënde dhe në zemrën time zbrit shpresën, që unë të mos 
shpresoj në asnjë tjetër përveç Teje! O Zoti im, më ruaj 
mua, më fal e më jep shëndet në vendbanimin tim, më 
bëj mua shoqëri natën e ditën, nga para, nga prapa, nga 
e djathta, nga e majta, sipër meje e poshtë meje. 
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السموات  بديع كاشف كَرْبِ الْمكْرُوبينَ يا فارِج هم الْمهمومينَ يا يا

و جيببينَ يا مةِ الطّالنْتَهى غايضينَ يا مةِ االْروعضْطَرّينَ يا  دالْم

يا اَجود االْجودينَ  يومِ الدينِ اَرحم الرّاحمينَ يا رب الْعالَمينَ يا ديانَ

النّاظرينَ يا اَقْدر  يا اَبصرَ يا اَكْرَم االْكْرَمينَ يا اَسمع السامعينَ

اغْفرْ لى الذُّنوب الَّتى  و تُغَيرُ النِّعم الْقادرينَ اغْفرْ لى الذُّنوب الَّتى

و مرِثُ النَّدتو ىرْ لاغْف و قَمرِثُ السالَّتى تو بالذُّنو  بالذُّنو ىرْ لاغْف

مصالْع كتالَّتى تَه و ىرْ لاغْف و عآءالد الَّتى تَرُد بالذُّنو  ىرْ لاغْف

اغْفرْ لى الذُّنوب الَّتى تُعجلُ الْفَنآء  تَحبِس قَطْرَ السمآء و الذُّنوب الَّتى

رْ واغْف بالذُّنو ىل و الشَّقآء بلالَّتى تَج مالَّتى تُظْل بالذُّنو ىرْ لاغْف 

و وآءالْه ىرْ لاغْف و طآءالْغ فالَّتى تَكْش بالَّتى  الذُّنو بالذُّنو ىرْ لاغْف

 و غَيرُك يا اَللّه واحملْ عنّى كُلَّ تَبِعةٍ الحد منْ خَلْقك يغْفرُها ال

 يسراً واَنْزِلْ يقينَك فى صدرى مخْرَجاً و اَمرى فَرَجاً و اجعلْ لى منْ

و كجآءر فَظْنى واح ماَللّه رَكغَي وجتّى ال اَرنى فى فى قَلْبى حعاف 

 و منْ خَلْفى منْ بينِ يدى و نَهارى و اصحبنى فى لَيلى و و مقامى

منْ تَحتى  منْ فَوقى و عنْ شمالى و يمينى و عنْ



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

Lehtësoje për mua rrugën; përmirësoje për mua 
lehtësimin; mos më poshtëro mua në vështirësi; më 
udhëzo mua në rrugën e drejtë! O më i miri Udhë-
rrëfyes, mos më shkakto dhimbje në shpirtin tim e në të 
gjitha punët e mia! Më mëko mua të gjitha gëzimet; më 
kthe në familjen time me shpëtim e sukses, më kthe të 
gëzuar me mirësi shpejt ose vonë, me të vërtetë Ti je 
Fuqiploti mbi të gjitha sendet; më furnizo mua me 
ushqim prej mirësisë Tënde, bëje për mua të gjerë 
furnizimin tim prej ushqimeve të Tua të mira; bëj që 
unë të jem gjithnjë në bindjen Tënde, më shpëto mua 
prej dënimit në Zjarrin Tënd dhe kur unë të vdes, me 
mëshirën Tënde më kthe mua në Xhennetin Tënd! O 
Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen Tënde me Ty prej zhdu-
kjes së mirësive të Tua dhe prej shndërrimit të faljes 
Tënde me dënimin Tënd; kërkoj mbrojtje prej zbritjes së 
dënimit Tënd; me Ty kërkoj mbrojtje prej mundimit të 
rëndë të pësimeve, prej poshtërimit të së keqes, prej 
gjykimit të keq, prej sharjes së armiqve, prej të keqes që 
zbret prej qiellit, prej të keqes që është shkruar në Librin 
e zbritur! O Zoti im, mos më bëj prej të këqinjve e as 
prej banorëve të Zjarrit! Mos më privo shoqërimin e 
njerëzve të mirë; më ngjall me një jetë të mire e më vdis 
me një vdekje të mirë, që të jem së bashku me të mirët. 
Bëj pjesë për mua që të jem në shoqërinë e profetëve, i 
ulur në ndenjësen e nderimit pranë Sunduesit, Fuqiplotit.  
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و ىرْ لسبيلَ يالس و سيرَ والتَّي ىنْ لساَح سيرِ وى الْعال تَخْذُلْنى ف 

لَقِّنى كُلَّ  ال تَكلْنى الى نَفْسى فى االُْمورِ و و خَيرَ دليلٍ اهدنى يا

النَّجاحِ محبوراً فى الْعاجِلِ  اَهلى بِالْفَالحِ و اقْلبنى الى و سرورٍ

اَوسع  ارزقْنى منْ فَضْلك و شَىء قَديرٌ و كُلِّ انَّك على واالجِلِ

اَجِرْنى منْ  استَعملْنى فى طاعتك و و طَيبات رِزقك علَى منْ

و ذابِكع و نى نارِكباقْل  ماَللّه كتمبِرَح كنَّتلى جتَنى افَّيذا تَوا

ذُ بِكنّى اَعوا كتمعوالِ ننْ زم و و كتيويلِ عافنْ تَحنْ  مم

و كتملِ نَقلولِ حنْ نُزوم ذابِكع و و الءالْب دهنْ جم ذُ بِكاَعو 

و الشَّقآء كرد ءونْ سم الْقَضآء و و دآءنْ شَرِّ ما  شَماتَةِ االْعم

و مآءنَ السنْزِلُ منْ يى ملْنى  شَرِّ ما فعال تَج منْزَلِ اَللّهتابِ الْمالْك

نَ االْشْرارِ ونْ محابِ ال ماَص ةَ االْخْيارِ  النّارِ وبحنى صرِمال تَح

ةً وبيوةً طَييِنى حاَح فَّنى وتَو و رارِ وقُنى بِاالْبةً تُلْحبفاةً طَي 

صدقٍ عنْد مليك مقْتَدرٍ  االْنْبِيآء فى مقْعد ارزقْنى مرافَقَةَ
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O Zoti im, vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi 
për sprovën Tënde të bukur e për mjeshtërinë Tënde; 
Ty të takon falënderimi e lavdërimi që na ke dhuruar 
Islamin dhe që ne ndjekim rrugën e Profetit. O Zot, 
ashtu siç i udhëzove ata në fenë Tënde e u mësove atyre 
librin Tënd, na udhëzo e na mëso edhe neve! Vetëm Ty 
të takon falënderimi e lavdërimi për sprovën Tënde të 
bukur e për mjeshtërinë Tënde veçanërisht në mua, 
ashtu siç më krijove dhe e përsose krijimin tim, më 
mësove mua dhe e përsose mësimin tim, më udhëzove 
mua në rrugën e drejtë dhe përsose udhëzimin tim. 
Vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi për mua, 
përpara dhe tani. Sa pësime e gjendje të rënda, o 
Zotëruesi im, më ke larguar; sa vështirësi më ke hequr; 
sa preokupime më ke mënjanuar, o Zotëruesi im, dhe sa 
goditje të rënda, o Zotëruesi im, i ke sprapsur; sa të 
meta, o Zotëruesi im, më ke mbuluar! Vetëm Ty të 
takon falënderimi e lavdërimi në të gjitha gjendjet e në 
të gjitha kohët, në të gjitha rrethanat e në të gjitha 
vendet, në këtë gjendje e në të gjitha gjendjet. O Zoti 
im, bëj në këtë ditë që unë të kem pjesën më të mirë që 
Ti do të pjesëtosh, në dëmin që do të largosh, në të 
keqen që do të mënjanosh, në pësimin që do të 
sprapsësh, në të mirën që do të derdhësh, në mëshirën 
që do të shpërndashë, në faljen me të cilën do të na 
veshësh, vetëm Ti je fuqiplotë mbi të gjitha sendet.  
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لَك الْحمد  صنْعك و و بالئك اَللّهم لَك الْحمد على حسنِ

المِ ولَى االِْسنَةِ يا عكَما اتِّباعِ الس بر و كدينل متَهيده 

نا ودفَاه كتابك متَهلَّمنا علِّمع لى وع دمالْح لَك  كالئنِ بسح

ةً كَما خَلَقْتَنى ونْدى خآصع كنْعخَلْقى ص نْتسفَاَح تَنى  ولَّمع

ليمى وتَع نْتستى فَاَحدايه نْتستَنى فَاَحيده لى  فَلَكع دمالْح

قَديماً و لَىع كنْعامنْ كَرْبٍ يا ام ديثاً فَكَمدى حيس  تَهفَرَّج قَد

و و تَهنَفَّس دى قَدييا س نْ غَمم كَم كَم دى قَدييا س منْ هم 

و كَشَفْتَه و رَفْتَهص دى قَدييا س الءنْ بم نْ كَمم بٍ يا  كَميع

 و قَد ستَرْتَه فَلَك الْحمد على كُلِّ حالٍ فى كُلِّ مثْوى سيدى

مانٍ ونْقَلَبٍ زم و َقامٍ وم الْحالِ و هلى هذع  مكُلِّ حالٍ اَللّه

نَصيباً فى هذَا الْيومِ منْ خَيرٍ تَقْسمه  اَفْضَلِ عبادك اجعلْنى منْ

فُهضُرٍّ تَكْش اَو رِفُهتَص ءوس اَو  اَو وقُهرٍ تَسخَي اَو هفَعتَد الءب اَو

شَىء قَديرٌ  فَانَّك على كُلِّ رحمةٍ تَنْشُرُه اَو عافيةٍ تُلْبِسها
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Në dorën Tënde janë depozitat e thesareve të qiejve e 
të tokës. Ti je Një, Bujari, Dhënësi i mirësive që nuk e 
përzë atë që të kërkon, as nuk ia humb atij shpresën, as 
nuk të pakësohet gjë nga dhënia, as nuk zhduken ato që 
janë te Ti; në të kundërt, të mirat, dhëniet dhe bujaria 
shtohen me shumicë. Me mëshirën Tënde të gjerë, më 
furnizo mua prej depozitave të Tua, të cilat kurrë nuk 
mbarohen! Dhënia Jote nuk ka ndalim dhe Ti mbi të 
gjitha sendet je Fuqiploti, me mëshirën Tënde, o më i 
Mëshirshmi i mëshiruesve! 
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و مواتنُ السخَزآئ كدبِي و ضِ واالْر ى  اَنْتطعالْم الْكَريم دالْواح

و لُهسآئ رَدالَّذى ال ي بخَيآ ال يو لُهال م و لُهنآئ نْقُصما  ي نْفَدال ي

ارزقْنى منْ  و جوداً عطآء و طيباً و و عنْده بلْ يزْداد كَثْرَةً

الَّتى ال تَفْنى و كنخَزآئ كتمحنْ رنَّ مةِ اعكُنْ  الْواسي لَم طآئَكع

راً وظوحلى كُلّ مع قَديرٌ اَنْت ءيا ِشَى كتممينَ بِرَحالرّاح محاَر.  
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LUTJA E IMAM HUSEJNIT (a.s.)  

NË DITËN E ARAFATIT 
 

 Nga lutjet më në zë të kësaj dite është edhe lutja e zotërsië së 
dëshmorëve. Bishri dhe Beshijri, dy djemtë e Gàlib Esediut 
tregojnë: Ishim së bashku me Husejnin, të birin e Aliut – paqja 
e shpëtimi i All-llahut qoftë mbi ta! – dhe aty nga fundi i ditës 
së Arafatit, Husejni doli nga tenda e tij shumë i përvuajtur e i 
përulur dhe filloi të ecë ngadalë tepër i pafuqishëm; vazhdoi ecjen 
së bashku me një grup prej njerëzve të familjes së vet, me djemtë 
e tij e me shërbyesit, derisa qëndroi përballë malit në drejtim të 
Kibles, pastaj ngriti duart para fytyrës, duke marrë trajtën e të 
uriturit që kërkon ushqim dhe tha: 
 “Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut. 
Nuk ka sprapës për vendimin e Tij, nuk ka ndalues për 
dhënien e Tij e nuk ka shpikës të shpikë si Ai. Për Atë 
asgjë nuk mbetet e panjohur e tek Ai nuk humbin 
gjërat e lëna në mirëbesim. Ai është Shpërblyesi i çdo 
mjeshtri, Veshësi me rrobën e krenarisë i çdo të 
kënaquri me mirësinë e All-llahut, Mëshiruesi i çdo të 
përuluri, Zbritësi i dobive e i Librit gjithëpërfshirës me 
dritën vezulluese. Ai është Dëgjuesi i lutjeve, Sprapës i 
pësimeve, Lartësues në grada, Shtypës i tiranëve.  
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 (عليه السالم)ء االمام الحسين دعـــــا

 ة عـــــرفــــ في يوم

 بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

سهللا الَّذى لَي دماَلْح و عداف هقَضآئل و عمان هطائعال ل هنْعال كَص 

عٍ وصان نْعص وادالْج وعِ و هدائالْب ناسفَطَرَ اَج عاَتْقَنَ الْواس 

الطَّاليِـع هلَيال تَخْفى ع عنائالص هتكْمبِح و عدائالْو هنْدع ال تَضيع 

عٍ وكُلِّ قانعٍيرا جازى كُلِّ صان ش و كُلِّ ضارِعٍ و منْزِلُ راحم 

عِ ونافعِ الْمتابِ الْجامالْك عسام واتعلدل وه عِ واطبِالنُّورِ الس و 

و عداف لْكُرُباتل عراف جاترلدل و  عبابِرَةِ قاملْجل
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Nuk ka zot tjetër përveç Tij; nuk ka asnjë send të jetë i 
barabartë me Atë; asnjë send nuk i ngjan Atij. Ai është 
Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi, i Buti, i Gjithinformuari 
dhe mbi çdo send Ai është Fuqiplotë. O Zoti im, unë 
kam dëshirë të madhe të arrij pranë Teje; unë dëshmoj se 
vetëm Ti je Zoti; unë pohoj se me të vërtetë Ti je Zoti im 
dhe se vetëm te Ti është kthimi im. Ti më fillove mua me 
mirësinë Tënde para se unë të isha send që përmendet, Ti 
më krijove mua prej dheut, pastaj më dhe formën mate-
riale në mitër qysh në rrjedhën e ditëve të kaluara dhe të 
shekujve që nuk mbahen mend. Me mëshirën Tënde e 
me mirësinë Tënde për mua, Ti nuk më nxorre mua në 
shtetin e prijësve mohues, të cilët kanë shkelur e kanë 
thyer besën Tënde dhe kanë përgënjeshtruar të dërguarit 
e Tu; porse Ti më nxorre mua në vendin që ishte përpara 
meje, ishte në udhëzimin e rrugës së drejtë, udhëzim në 
të cilën Ti më krijove mua dhe atë rrugë Ti e bëre të lehtë 
për mua. Edhe më parë Ti ishe i Mëshirshëm ndaj meje 
me shpikjen Tënde të përsosur e të pajisur me të gjitha 
mirësitë. Pasi e fillove krijimin tim nga një pikë lëngu që 
hidhet, Ti më vendose në tre errësirat në mes mishit, 
gjakut e lëkurës. Ti nuk bëre që unë të jem dëshmues i 
krijimit tim, Ti nuk le në dorën time asgjë nga çështjet e 
mia. Pastaj Ti më nxorre mua, ashtu siç kishe nxjerrë 
edhe ata që kishin dalë para meje në udhëzimin e rrugës 
së drejtë; më nxorre në këtë botë të plotë e të përsosur.  
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و رُهغَي لهال فَال ا و لُهدعي ءشَى ءشَى هثْلكَم سلَي و  ميعالس وه

 هو على كُلِّ شَىء قَديرٌ اَللّهم انّى اَرغَب و اللَّطيف الْخَبيرُ الْبصيرُ

كإِلَي و داَشْه ةِ لَكوبِيى بِالرُّبرَدم كلَيا ى وبر رّاً بِاَنَّكقم 

منَ  خَلَقْتَنى شَيئاً مذْكُورا و ابتَداْتَنى بِنعمتك قَبلَ اَنْ اَكُونَ

اخْتالف  لرَيبِ الْمنُونِ و التُّرابِ ثُم اَسكَنْتَنى االَْصالب آمناً

ورِ وهالد نينَ فَلَمنْ السناً ملْ ظاعنَ  اَزمٍ ممٍ فى تَقادحلى رلْبٍ اص

 فَتك بى وأتُخْرِجنى لرَ الْقُرُونِ الْخاليةِ لَم و االَْيامِ الْماضيةِ

لى و كلُطْف لَىا كسانحةِ املَةِ اَئوالْكُفْرِ الَّذينَ نَقَضُوا  فى د

كدهوا عكَذَّبو لَكستَنى راَخْرَج نَّكلَّذى لكقَ لبنَ  لى سم

ى الَّذى لَهدالْه رْتَنى وسي تَنى واَنْشَاء فيه كلِ ذلنْ قَبم  ؤُفْتر

كنْعميلِ صبى بِج و ىننْ مخَلْقى م تعتَدفاب كمعوابِـغِ نس 

نى ومي ثَالث كَنْتَنى فى ظُلُماتاَس مٍ ونَ لَحيب مٍ ود لَم جِلْد 

نى خَلْقى ونْ تُشْهِدئاً مشَي لَىلْ اعتَج لَّذى لَمتَنى لاَخْرَج رى ثُماَم 

تآماً سوِياً  سبقَ لى منَ الْهدى الَى الدنْيا
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Ti më ruajte mua në djep kur isha foshnje e fëmijë, Ti 
më ushqeve me qumësht të përshtatshëm, Ti më bëre 
mua të dashur në zemrat e gjidhënëseve dhe Ti më vure 
nën kujdestarinë e nënave të mëshirshme. Ti më ruajte 
prej goditjeve të xhinëve e Ti më shpëtove nga teprimi e 
pakësimi. I Lartë je Ti, o Mëshirëmadh, o i Gjithëmëshir-
shëm, derisa unë fillova të flas, Ti plotësove për mua 
llojet e mirësive të mëdha. Ti më rrethove me përkujdesje 
të shtuar për çdo vit, derisa më bëre të plotësuar dhe e 
përsose fuqinë time. Ti e bëre detyrë për mua argumentin 
Tënd kur më inspirove njohjen Tënde dhe më tërhoqe 
vëmendjen me urtësinë e krijimit Tënd. Ti më ndërgjegjë-
sove me mrekullitë e mëdha të krijimit Tënd që Ti i ke 
shpërndarë në qiellin e në tokën Tënde. Ti më tërhoqe 
vërejtjen për të të falënderuar Ty dhe për të të përmendur 
Ty. Ti më vure detyrë bindjen ndaj Teje e adhurimin për 
Ty. Ti më bëre të kuptoj atë me të cilën erdhën të dër-
guarit e Tu dhe bëre të lehtë për mua të pranoj kënaqësinë 
Tënde; bëre për mua të mira në të gjitha gjërat dhe kjo në 
saje të ndihmës Tënde e të butësisë Tënde. Qysh kur Ti 
më krijove mua prej baltës më të mirë dhe kurrë s’reshte, 
o Zoti im, duke më dhënë mirësitë njërën pas tjetrës, Ti 
më furnizove me të gjitha llojet e ushqimeve e të veshjeve 
të bukura, me mirësinë e dhënies Tënde të madhe e gjith-
një më të madhe për mua me bamirësinë Tënde të përher-
shme, derisa i plotësove për mua të gjitha mirësitë.  
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فْالً  وط دهى الْمظْتَنى ففح اً وبِيص ذآءنَ الْغقْتَنى مزر اً ورِيناً ملَب 

قُلُوب لَىع طَفْتنِ عواضالْح و مالرَّواح هاتكَفَّلْتَنى االُْم و 

ِفَتَعالَيت  وسلَّمتَنى منَ الزِّيادةِ والنُّقْصان طَوارِقِ الْجآنِّ منْ كَالَْتَنى

علَى  اَتْممت اذَا استَهلَلْت ناطقاً بِالْكَالمِ رحيم يا رحمنُ حتّى يا

وابغَ االِْ نْعامِ وتَنى سيبر  لَتتّى إذَا اكْتَمزايِداً فى كُلِّ عامٍ ح

اَلْهمتَنى  علَى حجتَّك بِاَنْ اعتَدلَت مرَّتى اَوجبت و فطْرَتى

و رِفَتَكعم كتكْمبِ حجائتَنى بِععور فى و اْتما ذَرقَظْتَنى لاَي 

كمآئس و كعِ خَلْقدائنْ بم كضاَر و و شُكْرِكتَنى لهنَب  كْرِكذ

و لَىع تباَوج و تَكطاع تَكبادع و  بِه تتَنى ما جاءمفَه

و لُكسلى ر رْتسي كرْضاتلَ مميعِ  تَقَبفى ج لَىع نَنْتمو

و كونبِع كذل ثُم كلُطْف رِ الثَّرى لَمنْ خَيذْ خَلَقْتَنى ملى  ا تَرْض

صنُوف  و رزقْتَنى منْ اَنواعِ الْمعاشِ و يا الهى نعمةً دونَ اُخرى

الَى حتّى  احسانك الْقَديمِ علَى و الرِّياشِ بِمنِّك الْعظيمِ االَْعظَمِ

اَتْممت علَى جميع النِّعمِ  اذا
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Ti i largove prej meje të gjitha dënimet dhe nuk të 
pengoi Ty as padija ime e as guximi im për të të 
kundërshtuar Ty që të më drejtoje mua në ato punë që 
më afronin për te Ti dhe e bëre mbarë për mua që të të 
afrohem Ty. Nëse unë të lutem Ty, Ti më përgjigjesh 
mua. Nëse unë të kërkoj Ty, Ti më jep mua. Nëse unë 
të bindem Ty, Ti më falënderon mua. Nëse unë për të 
gjitha këto të falënderoj Ty, Ti me bamirësinë Tënde i 
shton ende më shumë mirësitë e Tua për mua. Prandaj, 
vetëm Ti o i Plotpushtetshëm, që nuk të mungon asgjë 
e nuk ke nevojë për asgjë dhe që je plotësisht i Pastër 
nga të metat e nga mangësitë, Ti je Nismëtari, 
Rikrijuesi, i Lavdëruari, i Falënderuari, i Lavdishmi. U 
lartësofshin emrat e Tu! U madhërofshin argumentet e 
Tua! Cilën mirësi të numëroj, o Zoti im dhe cilën të 
përmend?! Për cilën nga mirësitë e Tua të të falënderoj 
dhe ato, o Zoti im, janë të shumta e të mëdha që t’i 
numërojnë e të arrijnë t’i dinë përmendësh njerëzit e 
zakonshëm?! Sa e sa dëme e gjendje të rënduara ke 
larguar prej meje, o Zoti im, kur këto janë më të shumta 
nga shëndeti e gëzimi që unë shoh.  
Unë dëshmoj, o Zoti im, me të vërtetën e besimit tim, 
me vendosmërinë e vetëndërgjegjësimit tim dhe sinqeri-
tetin e pastër të besimit tim në Ty, Zotin Një e të Vetëm, 
me brendësinë e ndërgjegjes time, me lidhjet e rrugëkali-
meve të dritës së syrit, me sekretet që mban koka ime, 
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نّى كُلَّ النِّقَمِ وع رَفْتص لى وهج كنَعمي ر لَمأجكلَياَنْ  تى ع

فَانْ  وفَّقْتَنى لما يزْلفُنى لَديك الَيك و دلَلْتَنى الى ما يقَرِّبنى

تَنى وباَج تُكوعد ئَلْتُكنْ سا تَنى وطَياَع شَكَرْتَنى و تُكنْ اَطَعا 

 اكْمالٌ الَنْعمك علَى واحسانك شَكَرْتُك زِدتَنى كُلُّ ذلك انْ

تَقَدست  معيد حميد مجيد الَى فَسبحانَك سبحانَك منْ مبدئٍ

و مآؤُكاَس  تظُمآعف ياأالؤُك كمعن ُصى ىلهى اُحا داً ودع 

اَكْثَرُ منْ اَنْ  رب هى يا عطـاياك اقُوم بِها شُكْراً و م اَىأَذكْراً 

 ما صرَفْت و الْحافظُونَ ثُم و يبلُغَ علْماً بِهاايحصيها الْعآدونَ 

رنّىأدع نَ الضُرِّ تم ماَللّه االضَّرّ و رَ لىأءا ظَهمةِ  كْثَرُ مينَ الْعافم

رّ واالسو يا ء داَنـَا اَشْه قيقَةِ ايمانى ولهى بِحا قْدقينى  عي زَماتع

حيدى وريحِ تَوصِ صخال كْنُونِ ضَميرى ونِ مباط قِ والئع 

رى وصجارى نُورِ ببينى  مةِ جفْحاَساريرِ ص
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me të çarat e gypave të frymëmarrjes time, të regëti-
mave drithëruese të çarjeve të rrugëve akustike të 
veshëve të mi; atë çka mbyllet e përputhet në buzët e 
mia, si dhe lëvizjet e fjalëve të gjuhës time e muskujt e 
brendshëm të gojës e të nofullës time, venddaljen e 
dhëmballëve të mia, gypin nga unë marr ushqimin e 
pijen, zgavrën e kokës time, zgjatjen e venave kryesore 
të qafës time, atë që përfshihet në brendësi të 
krahërorit tim, ç’ka në pjesën e brendshme të brinjëve 
të mia, varësen e mbulesës së zemrës sime, brendësinë 
e shtrenjtë të mëlçisë time, ndarjet e kyçeve të mia, 
arterien e zemrës time, majat e gishtërinjve të mi, 
mishin tim, gjakun tim, flokët e mi, lëkurën time, 
nervat e mia, tendinat e mia, kockat e mia, palcën e 
damarëve të mi, të gjitha gjymtyrët e mia, gjithçka që 
është endur nga këto, qysh ditën që unë ushqehesha 
me qumësht gjiri, atë që do të shkatërrojë toka prej 
meje; gjumin tim, zgjimin tim, qetësinë time, lëvizjet e 
mia, rukunë time, sexhden time; sado që unë të mu-
ndohem e të përpiqem me shekuj e me periudha kohe 
shekullore edhe sikur t’i jetoja ato: kurrë nuk do të 
kisha mundësi të kryeja qoftë edhe një falënderim të 
vetëm për mirësitë që Ti më ke dhënë. Por unë do të 
bëj falënderimin vetëm me mirësinë Tënde. Unë e kam 
detyrë të të falënderoj vetëm Ty, gjithmonë e më 
shumë, të të madhëroj e të të falënderoj Ty sadopak.  
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سارِبِ نَفْسى خُرْقِ وم ماخِ  وسارِبِ سمرْنينى ومارِنِ ع خَذاريف

 لسانى و حرَكات لَفْظ اَطْبقَت علَيه شَفَتاى و ما ضُمت و و سمعى

 مساغِ مطْعمى و و منابِت اَضْراسى فَكّى و حنَك فَمى و مغْرَزِ

ما اشْتَملَ  حبائلِ عنُقى و بلُوعِ فارِغِ سى وأحمالَةِ اُم ر و مشْرَبى

ورتام هليع رى ودص لِ وبلِ ححمائ جابِ قَلْبى تينى وح ياطن و 

حقاقُ  ما حوتْه شَراسيف اَضْالعى و كَبِدى و حواشى فْالذأَ

 دمى و لَحمى و اَطرافُ اَناملى و عواملى و قَبض و مفاصلى

 عرُوقى و مخّى و عظامى و قَصبى و عصبى و و بشَرى و شَعرى

ما اَقلَّت  انْتَسج على ذلك اَيام رِضاعى و ما جوارِحى و جميعُِ

ضاالَْر نّى ومى منَو و قَظَتى وي كُونى وس كُوعى ور رَكاتح 

ودى اَنْ لَوجس لْتحاو و ى االَْعصارِ ودم تدتَهاج  قابِ لَواالَْح

نْعمك ما استَطَعت ذلك االَّ أَواحدةٍ منْ  ؤَدى شُكْرَأُاَنْ  عمرْتُها

نِّكبِم بِه لَىبِ عوجالْم ديداً وداً جاَب لْ شُكْرُكتيداً اَجطارِفاً ع ثَنآء 
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Kurrë nuk do të kisha mundësi, edhe pse kam vënë 
të gjithë kujdesin unë dhe numëruesit prej njerëzve të 
Tu, që të numëronim sa të mëdha janë mirësitë e Tua 
të kaluara e të tashme; por edhe nga ai numër të mirash 
që kemi, përsëri jemi shumë larg që t’i numërojmë 
edhe pse Ti i ke njoftuar në Librin Tënd, në Librin që 
flet e njofton vetëm të vërtetën e të drejtën: «Edhe 
nëse (niseni t’i) numëroni mirësitë e All-llahut, nuk do 
t’i numëroni dot ato.». O Zoti im, Libri Yt thotë 
vetëm të vërtetën e njoftimeve të Tua. Profetët dhe të 
dërguarit e Tu komunikuan atë që Ti u zbrite atyre prej 
Zbulesës Tënde, si dhe atë që Ti e bërë ligj feje për vetë 
ata dhe për të tjerët që u besuan atyre prej fesë Tënde. 
Porse unë, o Zoti im, dëshmoj me mundin tim, me tërë 
seriozitetin tim, me të gjithë bindjen time, me të gjithë 
mundësinë time dhe si besimtar i vetëdijshëm them: 
Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All-llahut, i Cili 
nuk ka fëmijë që të jetë trashëgues, Ai nuk ka shok e 
ortak në sundimin e Tij të plotë e që t’i kundërvihet Atij 
në atë që Ai ka shpikur pa model. Ai nuk ka as ndonjë 
mik të fuqishëm që ta ndihmonte në ato që Ai ka bërë. I 
Plotpushtetshëm pa asnjë të metë e pa asnjë mangësi 
është Ai. I Plotpushtetshëm pa asnjë të metë e pa asnjë 
mangësi është Ai. Sikur të kishte në qiej e në Tokë zota 
të tjerë përveç All-llahut, patjetër që qiejt e Toka do të 
prisheshin e do të çaheshin.  
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اَنـَا و ترَصح لو دى وم ىصانْ نُح كنْ اَنامونَ مالْعآد  كنْعاما

ذلك  هيهات انّى ال اَحصيناه اَمداً حصرْناه عدداً و سالفه و انفه ما

خْبِرُ فى والْم قِ اَنْتالنّاط تابِكك و قِ وادالص اءوا  النَّبدنْ تَعا

بلَّغَت  انْبآؤُك و و صدقَ كتابك اْللّهم تُحصوها نعمةَ اهللا ال

و اَنْبِيآؤُك ما اَنْزَلْت لُكسر يِكحنْ وم هِملَيع و و ملَه تشَرَع 

مبلَغِ  جِدى و اَشْهد بِجُهدى و بِهِم منْ دينك غَيرَ انّى يا الهى

تى وعى طاعسو ناً وؤْمذْ  اَقُولُ متَّخي هللا الَّذى لَم دمناً اَلْحوقم

شَريك فى ملْكه فَيضآدُه فيما  لَم يكُنْ لَه فَيكُونَ موروثاً و ولَداً

و عتَدفيما ال اب هدرْفنَ الذُّلِّ فَيم ىلو حانَهبفَس نَعص  لَو حانَهبس

تا ودالَّ اهللا لَفَسةٌ اهتَفَطَّرَتا  كانَ فيهِما ال
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I Plotpushtetshëm pa asnjë të metë e pa asnjë mangësi 
është All-llahu, Njëshi, i Vetmi, Ai që është qëllim 
mbështetjeje, i Cili as nuk është i lindur e as nuk ka 
lindur askush prej Tij dhe për Atë nuk mund të ketë të 
ngjashëm. Falënderimi e lavdërimi i takon vetëm All-
llahut, falënderim e lavdërim që është i barabartë me 
falënderimin e lavdërimin e engjëjve të Tij të afërm, të 
profetëve dhe të dërguarve të Tij. Paqja e shpëtimi i All-
llahut qoftë mbi njeriun më të mirë të Tij, Muhammedin, 
vulën e profetëve dhe mbi familjen e tij erëkëndshme, të 
pastër e të drejtë! Imam Husejni vazhdoi të lutet dhe gjatë lutjes 
po mundohej aq shumë, sa nga sytë i rridhnin lotët çurg kur 
thoshte: O Zoti im, më bëj që unë të të kem frikë Ty sikur 
të shoh me sy! Më lumturo mua me devotshmërinë ndaj 
Teje! Mos më bëj të keq duke të kundërshtuar Ty! Në 
gjykimin Tënd bëj rrugë për mua! Më begato mua në 
caktimin Tënd, derisa unë të mos dua as shpejtimin e të 
vonuarës e as vonimin e asaj që Ti e shpejtove. O Zoti 
im, bëje pasurinë në shpirtin tim; bëje diturinë e vërtetë 
në zemrën time; bëje përkushtimin e sinqertë në punën 
time, në syrin tim; bëje dritë vështrimin e thellë në 
punët e fesë time; bëji të plota gjymtyrët e mia; bëj që 
dëgjimi e shikimi im të jenë të trashëgueshëm prej meje! 
Më ndihmo kundër atyre që më bëjnë padrejtësi! Bëj që 
unë te padrejtësia të shoh mirësi të shumta e nderimin 
tim dhe me këtë unë të kënaq syrin tim!  
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دحانَ اهللا الْواحبس و دلي الَّذى لَم دمالص داالَْح و ولَدي كُنْ لَمي لَم 

دملُ حعادداً يمهللا ح دماَلْح دكُفُواً اَح لَه قَرَّبينَ والْم هكَتالئم 

هاَنْبِيآئ لينَ ورْسالْم دمحم هرَتيلى خلَّى اهللا عص ينَ وخاتَمِ النَّبِي 

هالطَّيـِبـيـنَ الطـّاهـِريـنَ الْمـُخـلَصـيـنَ آل و سـَلَّم .

  :ثم اندفع في المسألة و اجتهد في الدعاء و قال و عيناه سالتا دموعا 

 ال تُشْقنى اَسعدنى بِتَقويك و اَخْشاك كَانّى اَراك و اَللّهم اجعلْنى

كتيصعبِم و و كرْلى فى قَضآئلى فى خ تّى ال  بارِكح رِكقَد

اَللّهم اجعلْ غناى فى  ال تَاْخيرَ ما عجلْت اَخَّرْت و حب تَعجيلَ ماأُ

قينَ نَفْسى والْي لى فى قَلْبى ومفى ع االِْخْالص فى  و النُّور

رى وصصيرَةَ فى بدينى الْب و وارِحى ونى بِجتِّعم عى وملْ سعاج 

اَرِنى فيه  و انْصرْنى على منْ ظَلَمنى و بصرى اَلْوارِثَينِ منّى

ـ ثارى وآمرِبى و كرَّ بِذلنى  اَقيع
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O Zoti im, largoje nga unë pësimin! Më mbulo vendet 
e trupit tim që nuk duhet t’i shohin të tjerët! Fali 
mëkatet e mia! Përzeje djallin tim! Asgjësoji ato që më 
mbajnë mua peng dhe më bëj mua, o Zoti im, në gradën 
më të lartë në Ahiret e në këtë botë! O Zoti im, vetëm 
Ty të takon falënderimi e lavdërimi, Ti më krijove mua e 
më dhe dëgjimin e shkimin. Vetëm Ty të takon falë-
nderimi e lavdërimi që më krijove mua dhe e përsose 
krijimin tim si mëshirë ndaj meje dhe Ti nuk kishe asnjë 
nevojë të më krijoje mua. O Zot, me mirësitë që më 
bëre mua Ti e plotësove krijimin tim. O Zot, me atë 
ndërtim që më bëre dhe e zbukurove pamjen time. O 
Zot, për mirësitë që më ke bërë, Ti shëndoshe edhe 
shpirtin tim. O Zot, me gjithçka që ruajte dhe e bëre 
mbarë për mua; me të gjitha mirësitë që më dhurove më 
udhëzove në rrugën e drejtë; o Zot, duke më dhënë 
përparësi në çdo të mirë, në atë me të cilën më ushqeve 
e me atë që me dhe për të pirë; o Zot, me atë që më 
pasurove dhe me atë çka bëre që unë të fitoj; o Zot, Ti u 
kujdese për mua, Ti o Zot, më lartësove; o Zot, me 
teshat që më veshe prej mbulesës Tënde të pastër, Ti e 
bëre të lehtë për mua me mjeshtrinë Tënde të mjaftue-
shme; madhëroje Muhammedin dhe familjen e Muham-
medit! Më ndihmo ndaj të fshehtave të kohërave e 
mashtrimeve të netëve e të ditëve! Më shpëto prej frikës 
së çështjeve të kësaj bote që unë nuk i di!  
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تى وكُرْب فاكْش متُرْ اَللَّهاس تى وروئَتى عرْ لى خَطياْغْف و  اءاخْس

طانى وشَي رِهانى و لْ فُكعى اْجلْيا فةَ الْعجرلهى الدلى يا ا 

 االُْولى اَللّهم لَك الْحمد كَما خَلَقْتَنى فَجعلْتَنى سميعاً و االْخرَةِ

صيراً ولْتَنى خَلْقاً بعكَما خَلَقْتَنى فَج دمالْح لَك ةً بى ومحاً روِيس 

قَد باً رينْ خَلْقى غَنع رَ كُنْتبِماأبِما ب بطْرَتى رف لْتدتَنْى فَع 

تَنىأاَنْش و لَىا نْتسبِما اَح بتى رورص نْتسفى نَفْسى فَاَح 

بفَّقْتَنى روبِما كَالَْتَنى و بتَنى رتَنى عافَييدفَه لَىع تمبِما اَنـَع 

 و منْ كُلِّ خَيرٍ اَعطَيتَنى رب بِما اَطْعمتَنى اَولَيتَنى و رب بِما

 اَعزَزتَنى اَقْنَيتَنى رب بِما اَعنْتَنى و و سقَيتَنى رب بِما اَغْنَيتَنى

 يسرْت لى منْ صنْعك منْ ستْرِك الصافى و رب بِما اَلْبستَنى

 و دمحلى ملِّ عآالْكافى صو دمحلى لِ منّى عورِ اَعهقِ الدوائب 

و اللَّيالى و رُوفص امِ ووالِ االَْينْ اَهنى منْيا  نَجالد
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Më shpëto edhe prej dënimit në botën tjetër! Largoje prej 
meje të keqen e veprimit që bëjnë mizorët në tokë! O 
Zoti im, nga ajo që unë kam frikë, Ti më mjafton mua; 
nga ajo që unë ruhem, Ti më mbron mua në veten time e 
në fenë time! Më ruaj edhe gjatë udhëtimit që bëj! Më 
ruaj familjen e pasurinë! Më ruaj në atë furnizim me 
ushqimin që Ti më ke dhënë! Bekoje trupin e shpirtin tim 
dhe më bëj të përulur! Më madhështo në sytë e njerëzve! 
Më shpëto nga e keqja e xhinëve dhe njerëzve! Mos më 
diskredito me mëkatet e mia! Mos më turpëro me ndër-
gjegjen time! Mos më sprovo me punën time! Mos ma 
hiq mirësinë Tënde dhe mos më lër në dorën e tjetërkujt 
përveç Teje! Zoti im, në dorën e cilit të afërmi po më lë, 
që do të presë marrëdhëniet me mua?! Apo në dorën e 
një të largëti që do të më sulmojë?! Apo tek të pafuqi-
shmit e mi, kur Ti je Zoti im, Sunduesi i punës time?! 
Unë ankohem vetëm tek Ti kur jam në vend të huaj e 
larg shtëpisë time dhe për poshtërimin ndaj cilitdo që Ti 
e ke vënë drejtues të punës time. O Zoti im, mos e lësho 
zemërimin Tënd mbi mua edhe kur je shumë i zemëruar 
ndaj meje! Unë nuk interesohem për asnjë tjetër përveç 
Teje. I Plotpushtetshëm e pa asnjë të metë e pa asnjë ma-
ngësi je vetëm Ti, porse falja Jote është shumë e madhe, 
prandaj unë të lutem Ty, o Zot, me dritën e Qënies 
Tënde, me të cilën janë ndriçuar Toka e qiejt; me atë dritë 
me anë të së cilës Ti hoqe errësirat dhe përmirësove 
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و رَةِ كُرُباتاآلخ و  مضِ اَللّهى االَْرونَ فملُ الظّالمعنى شَرَّ ما ياكْف

 دينى فَاحرُسنى و و فى نَفْسى ما اَحذَر فَقنى و فَاكْفنى و اَخاف ما

 فيما رزقْتَنى مالى فَاخْلُفْنى و فى اَهلى و فَاحفَظْنى و فى سفَرى

منْ  النّاسِ فَعظِّمنى و اَعينِ  فى فى نَفْسى فَذَلِّلْنى و و فَبارِك لى

فَال  ِبسريرَتى بِذُنُوبى فَال تَفْضَحنى و االِْنْسِ فَسلِّمنى و و شَرِّ الْجِنِّ

غَيرِك فَال  الى نعمك فَال تَسلُبنى و بِعملى فَال تَبتَلنى و و تُخْزِنى

الى بعيد  الهى الى منْ تَكلُنى الى قَريبٍ فَيقْطَعنى اَم تَكلْنى

نى اَممهتَجفينَ لى فَيتَضْعسلَى الْما و ى وبر رى  اَنْتاَم ليكم

هوانى على منْ ملَّكْتَه اَمرى  بعد دارى و و اَشْكُو الَيك غُرْبتى

اُبالى  غَضَبك فَانْ لَم تَكُنْ غَضبت علَى فَال تُحللْ علَى الهى فَال

بِنُورِ وجهِك  عافيتَك اَوسع لى فَاَسئَلُك يا رب سبحانَك غَيرَ اَنَّ

لَه الَّذى اَشْرَقَت و ضاالَْر موات ُوالس الظُّلُمات بِه فَتكُش 
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veprën e të parëve e të mëvonshëmve, të lutem mos më 
vdis (e të jesh) i zemëruar me mua! Mos lësho mbi mua 
mërinë Tënde! Vetëm për Ty është kënaqësia, derisa Ti të 
mbetesh i kënaqur para lutjes time. Nuk ka zot tjetër 
përveç Teje, o Zot i Qytetit të Shenjtë, të vendtubimit të 
shenjtë dhe i Shtëpisë së Kahershme, mbi të cilën Ti 
lejove begatinë dhe e bërë siguri për njerëzit. O Ti që fal 
mëkatet e mëdha me butësinë Tënde, o Ti që me 
mirësinë Tënde i dhe me shumicë mirësitë, o Ti që jep të 
vyerën me bujarinë Tënde, o Mbështetja ime në shtrë-
ngesën time, o Shoqëruesi im në vetminë time, o Për-
krahësi im në pësimin tim, o Mbrojtësi im në të mirat e 
mia, o Zoti im e Zot i të parëve të mi: Ibràhijmit, 
Ismàijlit, Is’hàkut e Ja’kùbit; Zot i Xhebràijlit, Mijkàijlit, 
Isràfijlit e Zot i Muhammedit, vulës së profetëve e i 
famijles së tij të ruajtur nga mëkatet, Zbritës i Teuràtit, 
Inxhijlit (Ungjillit), Zebùrit e Furkànit (Kur’ànit), Zbritës 
i Kàf Hà Jà Ajn Sàd, TàHà, JàSijn, dhe i Kur’ànit të 
mbushur me urtësi, Ti je vendstrehimi im kur grupet e 
shumta më rrethojnë dhe kur toka me gjerësinë e saj për 
mua bëhet e ngushtë. Në qoftë se nuk do të ishte 
mëshira Jote, patjetër që unë do të isha me të shkatë-
rruarit. Ti je Zotëruesi i ngashërimeve të mia. Sikur të 
mos ishte mbulimi Yt, patjetër që unë do të isha prej të 
diskredituarve. Ti je Mbështetësi që më jep fitoren mbi 
armiqtë e mi.  
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و لَُحلينَ صرُ االَْواَم بِه و و لى غَضَبِكرينَ اَنْ ال تُميتَنى عاالْخ 

الْعتْبى لَك الْعتْبى حتّى تَرْضى قَبلَ  سخَطَك لَك ال تُنْزِلَْ بى

 الْبيت الْمشْعرِ الْحرامِ و الْحرامِ و اله االَّ اَنْت رب الْبلَد ذلك ال

رَكَةَ والْب لَلْتَهتيقِ الَّذى اَحالْع لْتَهعنْ جفا عنْ عناً يا ملنّاسِ اَمل 

مآءغَ النَّعبنْ اَسيا م هلْمظيمِ الذُّنُوبِ بِحطَى  عنْ اَعيا م هبِفَضْل

صاحبى فى وحدتى يا  عدتى فى شدتى يا الْجزيلَ بِكَرَمه يا

الـه آبائى  الـهى و نعمتى يا غياثى فى كُرْبتى يا وليى فى

و راهيمبا ماعيلَ وسحقَ اسا و و قُوبعي بر رَئيلَ وبميكائيلَ  ج

و رافيلَ وسمِ اخات دمحم رب هال ينَ والنَّبِي بينَ ونْتَجنْزِلَ  الْمم

التَّوريةِ و االنْجيلِ و ورِ والزَّب نَزِّلَ الْفُرْقانِ وم كـهيعص و طـه و 

فى يس وكَه كيمِ اَنْتى الْقُرآنِ الْحيينها  حينَ تُعتعفى س بذاهالْم

بِها وبِرُح ضاالَْر تَضيقُ بِى و تُكمحال ركينَ  لَونَ الْهالم لَكُنْت

ثْرَتى وقيلُ عم اَنْت و لَكُنْت اىيا تْرُكال سلَو فْضُوحينَ ونَ الْمم 

اَعدآئى  اَنْت مؤَيدى بِالنَّصرِ على
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Sikur të mos ishte ndihma Jote për mua, patjetër që 
do të isha prej të mundurve. O Ti që e ke përveçuar 
Veten me madhëri e lartësi, të dashurit e Tu mburren 
me madhështinë Tënde. O Ti që mbretërit për Ty kanë 
vënë mbi qafat e tyre kularin e përuljes dhe kanë frikë 
mposhtjen Tënde; vetëm Ti e di tradhëtinë e syrit dhe 
atë që fshehin zemrat dhe vetëm Ti e di të panjohurën 
me të cilën vijnë kohërat. O Ti që di atë që nuk di 
askush përveç Teje, o Ti që di atë që nuk e di askush 
përveç Teje, o Ti që di atë që nuk e di askush përveç 
Teje; o Ti që e shtrove tokën mbi ujin dhe me qiellin 
mbylle ajrin; o Ti që ke emrat më nderuar, o Zotërues i 
mirësive që kurrë nuk ndërpriten; o Lartësues i Jusufit në 
vendin e shkretë dhe Nxjerrësi i tij prej pusit, o Bërës i tij 
mbret pas robërisë, o Kthyes i tij pranë Ja'kùbit pasi atij i 
qenë zbardhur sytë prej hidhërimit dhe ai ishte i për-
mbajtur; o Largues i dëmit e i sëmundjeve prej Ej’jùbit, o 
Mbajtës i duarve të Ibràhijmit që të mos therte djalin e tij 
kur ai ishte në moshë të madhe e në mbarim të jetës; o Ti 
që iu përgjigje Zekerij’jàsë dhe i dhurove atij Jahjànë dhe 
nuk e le atë të vetëm e pa njeri; o Ti që e nxorre Jùnusin 
prej barkut të peshkut; o Ti që çave detin për Benij 
Isràilët dhe i shpëtove ata, kurse Fir’aunin e ushtarët e tij 
i mbyte; o Ti që dërgon erërat përgëzuese e paralajmë-
ruese të Mëshirës Tënde; o Ti që nuk e shpejton dëni-
min për njerëzit që të kundërshtojnë.  
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و رُكال نَصلَو نْ خَصغْلُوبينَ يا منَ الْمم لَكُنْت اىيا و ومبِالس هنَفْس 

على  الْملوك نيرَ الْمذَلَّةِ فَاَوليآئُه بِعزِّه يعتَزُّونَ يا منْ جعلَت لَه الرِّفْعةِ

لَمعفُونَ يخائ هطَواتنْ سم مفَه هِمناقاَع نِ وينَةَ االَْعما خائ  وردى الصتُخْف

ما تَاْتى بِه بغَي و لَمعنْ ال ييا م ورهالدنَةُ وماالَْز والَّ ها وه فيا  كَي

والَّ ها وما ه لَمعنْ ال ييا م والَّ ها هلَمعنْ ال ييا م  ضاالَْر سنْ كَبم

و لَى الْمآءع مآءبِالس وآءالْه دس اَكْرَم نْ لَهيا ذَا يا م مآءاالَْس  رُوفعالْم

مخْرِجه  ليوسف فى الْبلَد الْقَفْرِ و مقَيض الرَّكْبِ الَّذى ال ينْقَطع اَبداً يا

بنَ الْجم ةِ ويودبالْع دعب لَهاَنِ جاع دعب قُوبعلى يع هكاً يا رادلم 

وزْنِ فَهنَ الْحم ناهيع ضَّتياب الضُّرِّ و فيا كاش نْ كَظيملْوى عالْب  وباَي

و رهيمبا ىدي كسمم رِهمع فَنآءو نِّهرِ سبك دعب هنحِ ابنْ ذَبنِ  عيا م

منْ اَخْرَج  لَم يدعه فَرْداً وحيداً يا فَوهب لَه يحيى و استَجاب لزَكَرِيا

 جعلَ اسرآئيلَ فَاَنْجاهم و بطْنِ الْحوت يا منْ فَلَقَ الْبحرَ لبنى يونُس منْ

نَ وورْعنْ فغْرَقينَ يا منَ الْمم هنُودنَ جيب شِّراتبم لَ الرِّياحساَر  ىدي

صاهنْ على ملْ عجعي نْ لَميا م هتمحر  هنْ خَلْقم
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O Ti që i shpëtove magjistarët pas atij mohimi të 
gjatë, të cilët jetonin në bollëkun që Ti u kishe dhënë 
dhe ata ushqeheshin me të mirat e Tua, por ata 
adhuronin dikë tjetër dhe nuk të adhuronin Ty; ata të 
konkuronin Ty, të bënin edhe të ngjashëm dhe 
përgënjeshtronin të dërguarit e Tu. O All-llah, o All-llah, 
o Shpikës që për Ty nuk ka as shpikës e as të ngjashëm! 
O i Përhershëm që për Ty nuk ka mbarim! O i Gjallë 
kur nuk do të ketë të gjallë! O Ringjallës i të vdekurve! 
O Ti që je Llogari-marrës për të gjitha fajet që ka bërë 
çdo shpirt! O Ti që falënderimi im për Ty është shumë i 
pakët dhe Ti nuk më privon mua prej të mirave! 
Gabimet e mia janë të mëdha dhe Ti nuk më 
diskrediton; Ti më sheh mua tek mëkatoj dhe nuk më 
poshtëron. O Ti që më ruajte mua kur isha i vogël! O Ti 
që më furnizon me ushqim tani që jam i moshuar! O Ti 
që Duart e Tua dhënëse janë te unë dhe mirësitë e Tua 
as nuk numërohen e as nuk shpërblehen! O Ti që më vë 
përpara të mirën me mirësjellje dhe unë të kundërshtoj 
me të keqe e me egërsi! O Ti që më udhëzove mua në 
rrugën e besimit të vërtetë, para se unë të njoh 
falënderimin për mirësinë! O Ti që të thirra kur isha i 
sëmurë dhe më shërove; isha zhveshur dhe më veshe; 
isha i uritur dhe më ngope; kisha etje dhe më dhe të pi; 
isha i poshtëruar dhe më nderove; isha i pa ditur dhe më 
bërë të ditur; isha i vetëm dhe më shumove; isha në 
vend të huaj dhe më ktheve;  
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 غَدوا فى نعمته استَنْقَذَ السحرَةَ منْ بعد طُولِ الْجحود وقَد يا منِ

كَذَّبوا رسلَه  نادوه و قَد حادوه و و يعبدونَ غَيرَه رِزقَه و ياْكُلُونَ

ال ندلَك يا دآئماً ال نَفاد لَك يا حياً  يا بدىُ يا بديع يا اَهللا يا اَهللا

الْموتى يا منْ هو قآئم على كُلِّ نَفْسٍ بِما  محيِى حينَ ال حى يا

خَطيئَتى فَلَم  عظُمت شُكْرى فَلَم يحرِمنى و لَه كَسبت يا منْ قَلَّ

نى وفْضَحي لَىآرظَنى فى  نى عفنْ حرْنى يا مشْهي عاصى فَلَمالْم

 و فى كبرى يا منْ اَياديه عنْدى ال تُحصى رزقَنى صغَرى يا منْ

 االِْحسانِ وعارضْتُه عارضَنى بِالْخَيرِ و نعمه ال تُجازى يا منْ

نْ بِاالِْسائَةِ ويانِ يا مصشُكْرَ  الْع رِفلِ اَنْ اَعنْ قَبالْيمانِ مدانى له

جـائعاً  و عرْياناً فَكَسانى مريضاً فَشَفانى و يا منْ دعوتُه االِْمتنانِ

 فَعرَّفَنى و جاهالً ذَليالً فَاَعزَّنى و فَاَروانى و عطْشانَ و فَاَشْبعنى

حيداً فَكَثَّرَنى وباً ونى  غائفَرَد
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isha i varfër dhe më pasurove, kisha nevojë për ndihmë 
dhe më ndihmove; isha i pasur dhe nuk ma hoqe 
pasurinë: nga të gjitha këto unë u ndalova dhe Ti më 
dhe nga e para, e vetëm Ty të takon lavdërimi e falënde-
rimi. O Ti që i pakësove shkarjet e mia dhe i largove 
pësimet që më ranë, iu përgjigje lutjes time dhe më 
mbulove trupin tim, i fale mëkatet e mia, plotësove 
kërkesën time dhe më ndihmove kundër armiqve të mi. 
Nëse unë do të (nisem të) numëroj mirësitë e Tua, 
dhëniet e Tua dhe bujarinë e sendeve me vlerë që ke 
dhuruar, kurrë nuk mund t'i numëroj dot. O Zoti im, Ti 
je Ai që bën mirësi; Ti je Ai që jep begati; Ti je Ai që 
bën më të mirën; Ti je Ai që zbukuron, Ti je Ai që 
preferon mirësinë; Ti je Ai që plotëson; Ti je Ai që 
furnizon me ushqim; Ti je Ai që bën mbarë; Ti je Ai që 
jep; Ti je Ai që pasuron; Ti je Ai që vazhdon; Ti je Ai që 
strehon; Ti je Ai që mjafton; Ti je Ai që udhëzon; Ti je 
Ai që mbrojte; Ti je Ai që mbulon; Ti je Ai që fal 
mëkatet; Ti je Ai që fal; Ti je Ai që mundëson; Ti je Ai 
që krenon; Ti je Ai që përkrah; Ti je Ai që mbyll të 
prerat; Ti je Ai që miraton; Ti je Ai që ndihmon; Ti je Ai 
që shëron; Ti je Ai që jep shëndet; Ti je Ai që bën 
bujari; Ti je Ai që madhërohesh dhe lartësohesh; për-
gjithmonë vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi, 
vetëm Ty të takon falënderimi i përhershëm e i pa-
ndërprerë.  
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ال وقم فَاَغْنانى و رَنى وراً فَنَصنْتَصنى ملُبسي اً فَلَميغَن و  كْتساَم

تَدفَاب كميعِ ذلنْ جأََعدمالْح ى فَلَكن نْ واَقالَ  الشُّكْرُ يا م

ثْرَتى وع تى وكُرْب نَفَّس اَجاب تى ووعد تى وروتَرَ عغَفَرَ س 

تى ذُنُوبى وبلَّغَنى طَلب و ى وودلى عرَنى عنَص كمعن دنْ اَعا و 

و نَنَكم اَنْت الىوصيها يا مال اُح كنَحم مكَرائ اَنْت نَنْتالَّذى م 

اَنْت نْتسالَّذى اَح اَنْت تمالَّذى الَّذى اَنْع اَنْت لْتمالَّذى اَج 

 رزقْت اَنْت الَّذى وفَّقْت اَنْت اَفْضَلْت اَنْت الَّذى اَكْملْت اَنْت الَّذى

اَنْت تالَّذى اَغْنَي اَنْت تطَيالَّذى اَع تيالَّذى او اَنْت تالَّذى اَقْنَي 

تيدالَّذى ه اَنْت تالَّذى كَفَي الَّذى اَنْت اَنْت تمصالَّذى ع اَنْت 

الَّذى اَقَلْت اَنْت الَّذى غَفَرْت اَنْت تَرْتس اَنْت كَّنْتالَّذى م اَنْت 

اَنْت نْتالَّذى اَع اَنْت تزَزالَّذى الَّذى اَع اَنْت تضَدالَّذى ع 

اَنْت تالَّذى شَفَي اَنْت رْتالَّذى نَص اَنْت تداَي اَنْت تالَّذى عافَي 

و كْتتَبار تالَّذى اَكْرَم فَلَك تتَعالَي ماً ودآئ دمالشُّكْرُ الْح لَك 

واصباً اَبداً  
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Pastaj unë, o Zoti im, i di mëkatet e mia, prandaj Ti fali 
ato për të mirën time. Unë kam bërë keq, kam gabuar, 
kam dashur të mëkatoj, por kam hequr dorë. Unë nuk 
kam ditur, kam qenë i shkujdesur, kam qenë i pavëmend-
shëm. Unë jam mbështetur, kam vënë qëllime, kam 
premtuar e nuk e kam mbajtur premtimin, e kam thyer 
besën, kam pohuar; unë jam mirënjohës për mirësinë 
Tënde ndaj meje. Jam kthyer në mëkatet e mia, prandaj 
Ti fali mëkatet e mia! O Ti që nuk të dëmtojnë mëkatet e 
robëve të Tu, Ti nuk ke nevojë për bindjen e tyre. Ti me 
ndihmën e me mëshirën Tënde bën mbarë që ata të bëjnë 
punë të mira. Vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi o 
Zoti im, o Zotëruesi im! O Zoti im, Ti më urdhërove dhe 
unë të kundërshtova, Ti më ndalove dhe unë e shkela 
ndalimin Tënd, kështu, u bëra as i pafajshëm që të të 
kërkoj ndjesë e as i fuqishëm që mos të ta kem frikën. Me 
çfarë do të dal para Teje, o Zotëruesi im: me veshin tim, 
me syrin tim, me gjuhën time, me duart e mia, apo me 
këmbët e mia?! A nuk janë të gjitha këto mirësitë e Tua te 
unë dhe me të gjitha këto unë të kundërshtova Ty, o 
Zotëruesi im?! Vetëm për Ty është argumenti dhe rruga 
kundër meje. O Ti që më mbulove mua prej prindërve e 
nënave që ata të më ndalonin mua nga vetvrasja, më 
mbulove prej fisit e prej vëllezërve që ata të mos më qor-
tonin mua, më mbulove prej pushtetarëve që ata të mos 
më dënonin; nëse ata do të dinin për mua ato që di Ti.  
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لهىاَنـَا يا ا رْها لى اَنـَا الَّذى ثُمبِذُنُوبى فَاغْف تَرِفعالْم اَنـَاأاَس ت 

غَفَلْت  الَّذى الَّذى جهِلْت اَنـَا هممت اَنـَا الَّذى ت اَنـَاأالَّذى اَخْطَ

الَّذى  الَّذى اعتَمدت اَنـَا الَّذى تَعمدت اَنـَا اَنـَا الَّذى سهوت اَنـَا

و تدعاَنـَا اَنـَا و اَنـَا الَّذى الَّذى اَخْلَفْت تاَنـَا الَّذى اَقْرَر نَكَثْت 

 اَبوء بِذُنُوبى فَاغْفرْها لى اعتَرَفْت بِنعمتك علَى وعنْدى و الَّذى

الْموفِّقُ  هو الَغَنى عنْ طاعتهِم و ذُنُوب عباده و منْ ال تَضُرُّه يا

 فَلَك الْحمد الـهى و رحمته عملَ صالحاً منْهم بِمعونَته و منْ

فَارتَكَبت نَهيك  نَهيتَنى الـهى اَمرْتَنى فَعصيتُك و سيدى

ى شَىء أذا قُوةٍ فَاَنْتَصرَُ فَبِ و ال برآءةٍ لى فَاَعتَذر فَاَصبحت ال ذا

بِبصرى اَم بِلسانى اَم بِيدى اَم  موالى اَبِسمعى اَم اَستَقْبِلُك يا

سلى اَلـَيبِرِج ندى وع كمعكُلُّها ن  الىويا م تُكيصبِكُلِّها ع

بيلُ فَلَكالسةُ وجنَ الْحتَرَنى منْ سيا م لَىع و اَنْ  االْباء هاتاالُْم

رُونى وزجنَ يم رِ وشائالْع رُونى ويعالطينِ االِْخْوانِ اَنْ ينَ السم 

ونى وبعاقنّى  لَوِ اَنْ يم هلَيع تا اطَّلَعلى مع الىووا يا ماطَّلَع
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O Zotëruesi im, ata kurrë nuk do të më mëshironin, 
do të më refuzonin dhe do të këpusnin marrëdhëniet 
me mua; por ky jam unë, o Zoti im, para Teje o Zotë-
ruesi im, i përulur, i nënshtruar, me zemër të shtrënguar, 
i përçmuar, as i pafajshëm që të të kërkoj ndjesë e as i 
fuqishëm që mos të ta kem frikën! Nuk kam asnjë 
argument që të paraqes e të flas se nuk kam bërë as 
mëkate e as punë të këqija. Sado që unë të përpiqem, o 
Zotëruesi im, për të patur dobi, qysh do të bëhet kur të 
gjitha gjymtyrët e mia dëshmojnë kundër meje për të 
gjitha sa kam bërë dhe përsa unë i kam ditur fare qartë e 
pa asnjë dyshim?! Me të vërtetë, vetëm Ti je Ai që do të 
më pyesësh mua për mëkatet e rënda, por Ti je Gjyqtari 
që çdo gjë e vendos aty ku duhet. Ti je i Drejti që nuk 
gabon. Drejtësia Jote është shkatërruese për mua e nga 
drejtësia Jote unë largohem me nxitim. Nëse Ti më 
dënon mua, o Zoti im, më dënon me mëkatet e mia dhe 
vetëm pasi ke ngritur argumentet e Tua kundër meje. 
Nëse më fal, këtë e bën me butësinë Tënde, me bujarinë 
Tënde e me nderimin Tënd. Nuk ka zot tjetër përveç 
Teje, i Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e 
nuk ke asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë isha 
prej të padrejtëve. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i 
Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e nuk ke 
asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë isha prej 
atyre që kërkojnë faljen e mëkateve.  
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بينَ  قَطَعونى فَها اَنـَا ذا يا الـهى لَرَفَضُونى و و اذاً ما اَنْظَرُونى

 خاضع ذَليلٌ حصيرٌ حقيرٌ ال ذُو برآئَةٍ فَاَعتَذرَ و يديك يا سيدى

لَم  ال قائلٌ لَم اَجتَرِح و و ال حجة فَاَحتَجَ بِها و ال ذُوقُوةٍ فَاَنْتَصرَُ

جحدت يا موالى ينْفَعنى  لَو الْجحود و ما عسى  وءاَعملْ سو

و فكَي و كوارِحى اَنّى ذلج و لْتمع بِما قَد لَىةٌ عدكُلُّها شاه 

 و سآئلى منْ عظايِمِ االُْمورِ شَك اَنَّك غَيرَ ذى علمت يقيناً

ورلُ الَّذى ال تَجدالْع كَمالْح اَنَّك و كى ولهم لُكدنْ كُلِّ  عم

فَبِذُنُوبى بعد حجتك علَى  تُعذِّبنى يا الـهى عدلك مهرَبى فَانْ

نّى وع فنْ تَعا و كلْمفَبِح كودج و الَّ اَنـْتا لهال ا كـَرَمـِك 

اَنْت سبحانَك  سبحانَك انـّى كـُنـْت مـِنَ الظّالمـيـنَ ال اله االَّ

انّى كُنْت منَ الْمستَغْفرينَ  
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Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm je Ti 
që nuk të mungon asgjë e nuk ke asnjë të metë e 
mangësi; me të vërtetë unë isha prej atyre që besojnë në 
All-llahun, Zotin Një të Vetëm. Nuk ka zot tjetër përveç 
Teje, i Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e 
nuk ke asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë jam 
prej të frikësuarve. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i 
Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e nuk ke 
asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë jam prej atyre 
që u tkurret zemra. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i 
Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e nuk ke 
asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë jam prej atyre 
që shpresojnë. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plot-
pushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e nuk ke 
asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë jam prej atyre 
që dëshirojnë me gjithë zemër. Nuk ka zot tjetër përveç 
Teje, i Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e 
nuk ke asnjë të metë e mangësi; me të vërtetë unë jam 
prej atyre që thonë: ‘Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut’. 
Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm je Ti 
që nuk të mungon asgjë e nuk ke asnjë të metë e 
mangësi; me të vërtetë unë jam prej atyre që luten. Nuk 
ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm je Ti që nuk 
të mungon asgjë e nuk ke asnjë të metë e mangësi; me të 
vërtetë unë jam prej atyre që të pastrojnë Ty nga të 
metat e nga mangësitë.  
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لهال ا حانَكبس الَّ اَنْتا  الَّ اَنْتا لهدينَ ال احونَ الْمم نّى كُنْتا

حانَكبنَ سم نّى كُنْتا  سـُبـْحانـَك الَّ اَنـْتا لهالْخـافـيـنَ ال ا

اَنْت سبحانَك انّى كُنْت  كـُنـْت مـِنَ الْوجـِليـنَ ال اله االَّ انـّى

كُنْت منَ الرّاغبينَ ال اله  اَنْت سبحانَك انّى منَ الرَّاجينَ ال اله االَّ

اله االَّ اَنـْت  كُنْت منَ الْمهلِّلينَ ال االَّ اَنْت سبحانَك انّى

مـِنَ سـُبـْحانـَك نـّى كـُنـْتا  الَّ اَنْتا لهليـنَ ال االسـّـائ

حانَكبحينَ   سبسنَ الْمم نّى كُنْتا
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Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm je Ti 
që nuk të mungon asgjë e nuk ke asnjë të metë e 
mangësi; me të vërtetë unë jam prej atyre që thonë: ‘All-
llahu është më i madhi!’. Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i 
Plotpushtetshëm je Ti që nuk të mungon asgjë e nuk ke 
asnjë të metë e mangësi, Zoti im e Zoti i prindërve të 
mi. O Zoti im, duke të thurur lavde vetëm Ty, ky është 
falënderimi e lavdërimi im për Ty, ky është përkushtimi 
im i sinqertë për të të përmendur vetëm Ty, Zotin Një e 
të Vetëm, është pohimi im duke numëruar argumentet e 
Tua. Edhe pse unë them kështu, në të vërtetë unë kurrë 
nuk i numëroj dot ato, pasi ato janë të shumta, të gjata e 
të dukshme. Ato janë pararendëse edhe për një ngjarje 
që ende nuk më ka ndodhur. Qysh kur Ti më krijove në 
fillim të jetës dhe bëre që unë të mos e njoh varfërinë, 
Ti për të mirën time më hoqe dëmin, më solle lehtësi-
min, më sprapse të vështirën, më largove pësimin, më 
dhe trup të shëndetshëm dhe shpëtim në fe. Ti më jep 
mbështetje në atë masë, sa unë edhe sikur të të falënde-
roj për mirësitë e të gjithë botëve, nga të përparshmit e 
të mëvonshmit, as unë e as ata, nuk do të kishim mu-
ndësi të të falënderonim. U lartësoftë madhëria Jote, e 
Zotit, Bujarit, të Madhit, Mëshirëplotit! Nuk numëro-
hen mirësitë e Tua, nuk arrihet falënderimi e lavdërimi 
për Ty dhe nuk shpërblehen mirësitë e Tua. Madhëroje 
Muhammedin dhe familjen e Muhammedit!  
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االَّ اَنْت  الْمكَبرينَ الاله ال اله االَّ اَنْت سبحانَك انّى كُنْت منَ

ى وبر حانَكبس بر ملينَ اَللّهاالَْو ىابائ  كلَيهذا ثَنائى ع

داً وجمخْالصى ما داً وحوم كْرِكذقْرارى لآبِـ اداً ودعم كنْ  الئا

 تَقادمها تَظاهرِها و و سبوغها اَنّى لَم اُحصها لكَثْرَتها و كُنْت مقرّاً

 تَنى منْأبرَ خَلَقْتَنى و الى حادث ما لَم تَزَلْ تَتَعهدنى بِه معها منْذُ

نَ الْفَقْرِ وم نَ االِْغْنآءرِ مملِ الْعاَو الضُّرِّ كَشْف و رِ وسبيبِ الْيتَس 

السالمةِ فى  الْبدنِ و الْعافيةِ فى تَفريجِ الْكَرْبِ و الْعسرِ و دفْعِ

الْعالَمينَ منَ  لَو رفَدنى على قَدرِ ذكْرِ نعمتك جميع و الدينِ

لينَ واالَْو تررينَ ما قَداآلخ و كلى ذلع ماله و تستَقَد 

يبلَغُ  ال الؤُك وآتُحصى  تَعالَيت منْ رب كَريمٍ عظيمٍ رحيمٍ ال

و لى ثَنآؤُكلِّ عص مآؤُكال تُكافى نَع  و دمحآم دمحلِ م



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

Plotësoji mbi ne mirësitë e Tua! Na bëj të lumtur me 
bindjen ndaj Teje! I Plotpushtetshëm je vetëm Ti që 
nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë; nuk ka 
zot tjetër përveç Teje. O Zoti im, Ti i përgjigjesh thirrjes 
së atij që është në vështirësi, Ti e largon të keqen, vetëm 
Ti e ndihmon materialisht të goditurin nga pësimet, Ti 
shëron të sëmurët, Ti pasuron të varfrin, Ti lidh kockën 
e thyer, Ti mëshiron të voglin, Ti ndihmon të mo-
shuarin, nuk ka tjetër ndihmues të fuqishëm përveç 
Teje. Ti je i Larti, Ti je i Madhi, o Liruesi i robërve të 
prangosur të luftës, o Furnizues me ushqim i fëmijës së 
vogël, o Pengues nga punët e këqija të të frikësuarit të 
detyruar. O Ti që nuk nuk ke as shok, as ortak e as 
ministër, madhëroje Muhammedin dhe familjen e 
Muhammedit! Në këtë mbrëmje më jep mua më të 
mirën që Ti ke dhënë nga mirësitë që ka arritur të ketë 
edhe një i vetëm prej robëve të Tu; atë argument që Ti e 
përtërin në atë mirësi; edhe një sprovë që Ti e largon, 
një pësim që Ti e heq, një lutje që Ti e dëgjon, një punë 
të mirë që Ti e pranon, një të keqe që Ti e mbulon! Me të 
vërtetë, vetëm Ti je i Buti dhe i Gjithinformuari me atë 
që do, vetëm Ti je i Plotfuqishmi mbi të gjitha sendet. O 
Zoti im, Ti je më i Afërmi i atryre që thirren për ndihmë, 
Ti je më i Shpejti i atyre që i përgjigjen thirrjes. Ti je më 
Bujari i atyre që falin, Ti je më i Gjëri në dhënie i atyre 
që japin, Ti je më Dëgjuesi i atyre që u lypet.  
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و و كمعنا نلَيع منا اَتْمدعاَس  الَّ اَنْتا لهال ا حانَكبس كتبِطاع

مضْطَرَّ اَللَّهالْم تُجيب نَّكا و وءالس فتَكْش و  كْرُوبتُغيثُ الْم

ى وتَشْف و قيمالس ى الْفَقيرَ ورُ تُغْنبالْكَسيرَ تَج غيرَ  والص متَرْح

تُعينُ الْكَبيرَ و ظَهيرٌ و ونَكد سلَي و قَديرٌ و قَكال فَو  اَنْت

الْمكَبلِ االَْسيرِ يا رازِقَ الطِّفْلِ الصغيرِ يا  الْعلى الْكَبيرُ يا مطْلقَ

صلِّ  ال وزيَر الْمستَجيرِ يا منْ ال شَريك لَه و الْخآئف عصمةَ

 و دمحلى ملِآع و دمحةِ اَفْضَلَ ما ميشالْع هنى فى هذطاَع 

و تطَينْ اَعداً ماَح ةٍ تُوليها اَنـَلْتمعنْ نم كبادع آو  الء

وحسنَةٍ  دعوةٍ تَسمعها تَكْشفُها و بليةٍ تَصرِفُها وكُرْبةٍ و تُجددها

لُها وتَتَقَب نَّكها ادئَةٍ تَتَغَميس خَبيرٌ و بِما تَشاء لى كُلِّ لَطيفع 

 اَسرَع منْ اَجاب و دعى و اَللَّهم انَّك اَقْرَب منْ شَىء قَديرٌ

منْ سئلَ  اَسمع اَوسع منْ اَعطى و و اَكْرَم منْ عفى
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O i Gjithëmëshirshmi në këtë botë e në Botën tjetër, o 
Mëshirëploti në të dyja botët! Asnjë që mban përgjegjësi 
nuk është si Ty. Përveç Teje nuk ka ndonjë që unë të 
shpresoj se do t’i përgjigjet lutjes time dhe Ti iu përgjigje. 
Unë të lypa ty dhe Ti më dhurove të mira, kisha dëshirë 
për Ty dhe Ti më mëshirove, kërkova siguri në Ty dhe Ti 
më shpëtove, të kisha frikë Ty dhe Ti më mjaftove mua. 
O Zoti im, madhëroje Muhammedin, robin Tënd, të 
dërguarin Tënd, profetin Tënd! Madhëro e shpëto edhe 
të gjithë pjesëtarët e mirë e të pastër të familjes së tij! 
Plotësoji mirësitë e Tua për ne! Na gëzo me dhuratat e 
Tua të mira! Shkruaj që ne të jemi për Ty falënderues dhe 
të kujtomë argumentet e Tua! Amijn, amijn! - (Pranoje 
lutjen tonë, pranoje lutjen tonë!) - O Zot i botëve! O Zoti 
im! O Ti që sundon e cakton; o Ti që ke fuqinë dhe 
mposht, kundërshtohesh dhe Ti e mbulon, Ti që fal kur 
unë të kërkoj faljen e mëkateve; o Qëllimi i fundit i kër-
kuesve të dëshiruar; o Shpresë e fundit e shpresëmbaj-
tësve, o Ti që i ke përfshirë me diturinë Tënde të gjitha 
sendet; Ti që me dashamirësinë Tënde e ke zgjeruar 
dhënien për ata që kanë pak, me butësinë Tënde e me 
mëshirën Tënde. O Zoti im, unë të drejtohem vetëm Ty 
në këtë mbrëmje, në të cilën Ti nderove e madhështove 
Muhammedin, profetin Tënd, të Dërguarin Tënd, më të 
mirin e njerëzve të Tu, Besnikun e Shpalljes Tënde, 
Përgëzuesin, Paralajmëruesin, Fanarin ndriçues, me të cilin  



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 6 

ال  و رحيمهما لَيس كَمثْلك مسئُولٌ الدنْيا واآلخرَةِ و يا رحمنَ

 رغبت سئَلْتُك فَاَعطَيتَنى و دعوتُك فَاَجبتَنى و سواك ماْمولٌ

فَزِعت الَيك فَكَفَيتَنى  وثقْت بِك فَنَجيتَنى و و الَيك فَرَحمتَنى

ماَللّه دمحلى ملِّ عفَص و كدبع و كولسر و كلى  نَبِيآع هل

 عطآئَك و هنِّئْنا تَمم لَنا نَعمآئَك و الطّاهرينَ اَجمعينَ و الطَّيبينَ

نا لَكاكْتُب رينَ ورينَ امينَ شاكذاك كالْعالَمينَ  آلالئ بامينَ ر

استُغْفرَ فَغَفَرَ  فَستَرَ و عصى قَدر فَقَهرَ و و ملَك فَقَدر اَللّهم يا منْ

ملِ الرّاجينَ يا منْ اَحاطَ بِكُلِّ أَ منْتَهى الطّالبينَ الرّاغبينَ و يا غايةَ

ءشَى لْماً وع تَقيلينَ رسالْم عسأْوفَةً و ةً ومحلْماً رنّا  حا ماَللّه

كلَيا هجةِ الَّتى شَرَّفْتَها نَتَويشالْع هفى هذ و  كنَبِي دمحتَها بِمظَّمع

و كولسر و و كنْ خَلْقم كرَتيشيرِ خالْب يِكحلى وع كاَمين 

الْمنيرِ  النَّذيرِ السراجِ
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dhurove mirësi për muslimanët dhe e bëre mëshirë për 
të gjitha botët: o Zoti im, madhëroje Muhammedin dhe 
familjen e Muhammedit, ashtu siç e meriton Muham-
medi madhërimin nga ana Jote, o Madhështor! 
Madhëroje Muhammedin dhe gjithë pjesëtarët e pastër e 
të mirë të familjes së tij të ruajtuar prej mëkateve! Të 
gjithëve na mbështill me mëshirën Tënde! Të gjithë 
zërat me llojet e ndryshme të gjuhëve lartësohen vetëm 
te Ti, prandaj o Zoti im, bëj për ne në këtë mbrëmje 
pjesë nga çdo e mirë që Ti do të pjesëtosh ndër robët e 
Tu! Pjesëto për ne dritë me të cilën të udhëzohemi në 
rrugën e drejtë! Pjesëto edhe mëshirën që do të 
shpërndash, begatinë që do të zbresësh, shëndetin me të 
cilin do të zbukurosh, furnizimin me ushqim që do të 
derdhësh, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve! O Zoti im, 
bëj që në këtë kohë të jemi të suksesshëm, të shpëtuar, 
të shfajësuar, të pasuruar dhe mos na bëj shpresëprerë! 
Mos na zhvish prej mëshirës Tënde; mos na privo nga 
ajo që ne shpresojmë prej bujarisë Tënde; mos na bëj të 
privuar prej mëshirës Tënde; mos bëj që ne të presim 
shpresën për dhuratat e Tua të mira; mos na kthe 
shpresëhumbur; mos bëj që në portën Tënde të jemi të 
përzënë! O më Bujari i bujarëve, o më i Nderuari i të 
nderuarve, vetëm te Ti jemi kthyer me besim të plotë 
dhe për profetin Tënd të madhëruar lutemi, të cilin Ti 
vetë e ke bërë qëllim.  
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مينَ ولسلَى الْمع بِه تملْعالَمينَ الَّذى اَنْعةً لمحر لْتَهعج  ماَللّه

 و دمحلى ملِّ عكَماافَص دمحيا لِ م نْكم كذللٌ لاَه دمحم 

و ـهلَيـلِّ عفَص ظيملى  عبيـنَآعنْتَجالْم هرينَ لبيـنَ الطّاهالطَّي 

عينَ وماَج تجع كلَينّا فَاع فْوِكنا بِعدتَغَم نُوفبِص واتاالَْص 

نَصيباً منْ كُلِّ خَيرٍ  الْعشيةِ هذه اللُّغات فَاجعلْ لَنَا اَللّهم فى

همتَقْس و كبادنَ عينُورٍ ب و دى بِهتَه ةٍ تَنْشُرُها ومحرَكَةٍ  رب

ةٍ تُنْزِلُها ويعاف لِّلُها وتُج طُهسقٍ تَبرِز  ممينَ اَللَّهالرّاح محيا اَر

 و الْوقْت منْجِحينَ مفْلحينَ مبرُورينَ غانمينَ هذَا اَقْلبنا فى

 ال تَحرِمنا ما ال تُخْلنا منْ رحمتك و الْقانطينَ و التَجعلْنا منَ

كنْ فَضْلم لُهنُؤَم و رُومينَ وحم كتمحنْ رلْنا معال ال تَج 

كطآئنْ عم لُهفَضْلِ ما نُؤَمل طينَ وقان بينَ ونا خائنْ  ال تَرُدال م

 اَكْرَم االَْكْرَمينَ الَيك االَْجودينَ و اَجود بابِك مطْرُودينَ يا

نينَ ووقلْنا مرامِ اَقْبالْح كتيبدينَ  لينَ قاصام
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Na ndihmo në kryerjen e veprimeve të Haxh’xhit 
tonë, plotësoje Haxh’xhin tonë, na fal e na jep shëndet! 
Kah Ti kemi shtrirë duart me përulje e mirënjohje të 
theksuar. O Zoti im, na jep në këtë mbrëmje atë që të 
kemi kërkuar! Na jep aq sa të na pasurosh se për ne nuk 
ka dhënës tjetër përveç Teje, për ne nuk ka as zot tjetër 
shpëtues përveç Teje. Gjykimi Yt na ka rrethuar, dituria 
Jote është drejtësia me të cilën Ti gjykon ndër ne. Gjyko 
për ne të mirën dhe na bëj prej të mirëve! O Zoti im, 
me bujarinë Tënd bëj detyrim për ne shpërblimin e 
madh, rezervën bujare, lehtësimin e vazhdueshëm, fali të 
gjitha mëkatet tona dhe mos na shkatërro së bashku me 
ata që janë të shkatërruar! Mos e largo prej nesh 
dhembshurinë e mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i 
mëshiruesve! O Zoti im, në këtë çast më bëj prej atyre që 
të kërkojnë Ty dhe Ti u jep atyre, (prej atyre) që të 
falënderojnë Ty dhe Ti ua shton atyre dhënien, që 
pendohen para Teje dhe Ti e pranon pendimin e Tyre, 
që kërkojnë prej Teje shlyerjen e të gjitha mëkateve dhe 
Ti i fal mëkatet e tyre, o Zotërues i madhështisë e i 
nderimit! O Zoti im, na e bëj mbarë, na ruaj dhe pranoje 
mundin tonë, o më Miri që i është lypur, o më i 
Mëshirshmi i atyre që u është kërkuar mëshirë; për Ty 
nuk mbetet e panjohur as brendësia e zemrave, as 
lëvizja e syrit, as ajo që është vendosur në vendin e 
ruajtur, as ajo që është në thellësi të zemrave.  
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عافنا فَقَد  و اعف عنّا اَكْملْ لَنا حجنا و مناسكنا و فَاَعنّا على

 فَاَعطنا فى فَهِى بِذلَّةِ االِْعتراف موسومةٌ اَللّهم مددنا الَيك اَيدينا

و ئَلْناكةِ ما سيشالْع ههذ ىفَال كاف ناكتَكْفَيا اسنا ملَنا اكْف  واكس

لَنا و بلٌ ال ردع كلْمحيطٌ بِنا عم ككْمذٌ فينا حناف رُكفينا  غَي

 اجعلْنا منْ اَهلِ الْخَيرِ اَللّهم اَوجِب لَنا الْخَيرَ و قَضآؤُك اقْضِ لَنَا

ظيمع كودبِج رِ واالَْج الذُّخْرِ و كَريم رِ وسالْي وامرْ لَنا  داغْف

 وال تُهلكْنا مع الْهالكينَ وال تَصرِف عنّا راْفَتَك و اَجمعينَ ذُنُوبنا

تَكمحلْنا فى هذَا رعاج ممينَ اَللّهالرّاح محنْ  يا اَرمم قْتالْو

تَهطَيفَاَع ئَلَكس و و تَهفَزِد شَكَرَك تاب و فَقَبِلْتَه كلَيلَ  اتَنَص

 االِْكْرامِ اَللّهم و الْجاللِ و ذَا فَغَفَرْتَها لَه يا الَيك منْ ذُنُوبِه كُلِّها

نَقِّنا و نا وددلْ سرَ اقْبنا يا خَيتَضَرُّع لَ وئنْ سنِ  مم محيا اَر

 ال لَحظُ الْعيونِ و الْجفُونِ و علَيه اغْماض استُرْحم يا منْ ال يخْفى

ال ما انْطَوت علَيه مضْمرات الْقُلُوبِ  و ال ما استَقَرَّ فى الْمكْنُونِ
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Të gjitha këto i ka numëruar dituria Jote dhe i ka 
përfshirë gjerësia e butësisë Tënde. I Plotpushtetshëm 
që nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, 
plotësisht i Pastër je vetëm Ti, i Larti, nga ato që thonë 
idhujtarët mohues; Ti je më i Larti e më Madhështori; 
Ty të pastrojnë nga të metat e mangësitë shtatë qiejt dhe 
tokat, si dhe ata që janë në mes tyre. Nuk ka ndonjë send 
që mos të të pastrojë e lartësojë Ty nga të metat e 
mangësitë dhe që mos të të falënderojë e të të lavdërojë 
vetëm Ty. Vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi, 
lavdia dhe më e larta madhështi; o Zotërues i madhë-
shtisë, nderimit, mirësisë, dhënies së mirësive dhe dorë-
gjërësisë më të madhe; Ti je Bujari i madh i Nderuari, i 
Dhembshuri, Mëshirëploti. O Zoti im, mos bëj që të 
mashtrohem e të hutohem e as të më mashtroj-në! 
Largoje prej meje të keqen e xhinëve e të njerëzve 
mëkatarë! Pastaj imam Husejni ngriti duart e vështroi kah qielli, 
ndërkaq sytë e tij kullonin si të rridhte ena e ujit të udhëtimit dhe 
thoshte me zë të lartë: O më Dëgjuesi i dëgjuesve, o më 
Shikuesi i shikuesve, o më i Shpejti llogarimarrës, o më i 
Mëshirshmi i mëshiruesve, madhëroje Muhammedin dhe 
familjen e bekuar të Muhammedit! Vetëm Ty, o Zoti im, 
të kërkoj kryerjen e nevojës time. Nëse Ti ma kryen mua 
atë, mua kurrë nuk do të më dëmtojë as ajo që më ke 
dhënë e as ajo që nuk ma ke dhënë, por edhe ajo që më 
ke dhënë, kurrë nuk do të më sjellë dobi.  
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صاهاَح قَد كاَال كُلُّ ذل كلْمع و و حانَكبس كلْمح هعسو 

 كَبيراً تُسبح لَك السموات علُواً تَعالَيت عما يقُولُ الظّالمونَ

عبالس و ضُونَ واالَْر نْ فيهِنَّ ونْ منْ ما  كدمبِح حبسالَّ يا ءشَى

فَلَك دمالْح و و دجيا ذَا الْم دالْج لُواللِ عالْج و الْفَضْلِ  االِْكْرامِ و

ى واالَْياداالِْنْعامِ و الْجِسامِ و وادالْج اَنْت  الرَّحيم الرَّؤُوف الْكَريم

لَىع عساَو ماللِ اَللَّهالْح كقنْ رِزم و نى ودنى فى بعاف  دينى و

فى ونْ خَوتى امقَبقْ رتنَ النّارِ اَعم كُرْ بى وال تَم مال  اَللّه

نى ورِجتَدنى تَسعال تَخْد نّى شَرَّ وع ءرقَةِ الْجِنِّ ادفَس .
 :ثم رفع رأسه و بصره الي السماء وعيناه ماطرتان كأنهما مزادتان و قال بصوت عال 

 يا يا اَسرَع الْحاسبينَ و اَبصرَ النّاظرينَ و  يا اَسمع السامعينَ يا

 و الِ محمد السادةِ الْميامينِ محمد و اَرحم الرّاحمينَ صلِّ على

 اَعطَيتَنيها لَم يضُرَّنى ما منَعتَنى و اَسئَلُك اَللّهم حاجتى الَّتى انْ

اَعطَيتَنى  منَعتَنيها لَم ينْفَعنى ما انْ
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Ty të kërkoj shpëtimin tim prej Zjarrit, nuk ka zot tjetër 
përveç Teje, të Vetmit, nuk ka shok e ortak për Ty, 
vetëm Ty të përket sundimi i plotë, vetëm për Ty është 
falënderimi e lavdërimi, vetëm Ti je mbi të gjitha sendet 
Fuqiplotë. O Zot! O Zot! dhe vazhdonte të përsëriste fjalën “O 
Zot!” Edhe ata që ishin rreth tij bënin këtë lutje, secili për veten e 
vet, pasi ishin afruar shumë pranë tij me qëllim që të dëgjonin mirë 
dhe bënin “Amijn!” gjatë kohës që imami lutej. Ndërkaq, filluan 
të qajnë me zë të lartë së bashku me imamin derisa perëndoi dielli, 
pastaj u larguan së bashku me imamin. Sipas transmetimit të El-
Kef’amij’jit në librin “El Beledul Emijn”, këtu përfundon lutja e 
imam Husejnit në Arafat. Gjithashtu, edhe sipas transmetimit të 
El Mexhlisijut në librin “Zàdul-Me‘àd”, por Sej’jid bin Tàùsi – 
All-llahu e mëshiroftë! - në librin “El Ikbàl”, pas fjalëve O Zot, 
o Zot, o Zot ka vënë edhe shtesën e mëposhtme: Zoti im, unë 
jam i varfër kur jam i pasur. Qysh të mos jem i varfër kur 
jam në varfëri?! Zoti im, unë jam i pa ditur me diturinë që 
kam. Qysh të mos jem i pa ditur kur nuk di?! Zoti im, me 
të vërtetë ndryshimi i rregullimit Tënd dhe e fshehta e 
pjesëtimeve të Tua, i kanë penguar robët e Tu të ditur të 
të njohin Ty në heshtje dhe i kanë futur në dëshpërim po 
prej Teje e në ngatërresa. Zoti im, prej meje vjen ajo me 
të cilën unë meritoj të njollosem dhe prej Teje vjen ajo që 
e kam merituar me bujarinë Tënde. Zoti im, Ti e ke 
përshkruar Veten me butësi e dashamirësi për mua para 
se unë të jem i pafuqishëm.  
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لَك  حدك ال شَريك النّارِ الاله االَّ اَنْت و منَ اَسئَلُك فَكاك رقَبتى

و لْكالْم لَك دمالْح لَك لى كُلِّ وع بُِّ اَنْتبُِّ يا رقَديرٌ يا ر ءشَى 

بن كان حوله عن الدعاء النفسهم و و كان يكرر قوله يا رو شغل كم حضر مم ،
اقبلوا علي االستماع له و التأمين علي دعائه ثم علت االصوات بالبكاء معه و 

غربت الشمس و افاض الناس معه. اقول: الي هنا تم دعاء الحسين (ع) في يوم 
عرفة علي ما اورده الكفعمي في كتاب البلد االمين و قد تبعه المجلسي في 

يا رب  كتاب زاد المعاد و لكن زاد السيد ابن طاووس رحمه اهللا في االقبال بعد
 :هذه الزيادة

فى فَقْرى الـهى  غناى فَكَيف ال اَكُونُ فَقيراً  الـهى اَنـَا الْفَقيرُ فى

جهلى الـهى انَّ  علْمى فَكَيف ال اَكُونُ جهوالً فى اَنـَا الْجاهلُ فى

و بيرِكتَد الفاخْت ةَ طَوآءرْعنَعا سم قاديرِكالْعارِفينَ  م كبادع

ٍالهى منّى ما  سِ منْك فى بالءأْالْي الى عطآء و بِك عنْ السكُونِ

نَفْسك  يليقُ بِكَرَمك الهى وصفْت يليقُ بِلُؤْمى ومنْك ما

الرَّ بِاللُّطْفلَأوفى  فَةِ لى قَبضَع ودجو
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A do ta ndalosh për mua butësinë e dashamirësinë 
Tënde, pasi unë u bëra i pafuqishëm?! Zoti im, nëse dalin 
punë të mira prej meje, ato janë prej bujarisë Tënde që ke 
bërë për mua, e nëse prej meje dalin punë të këqija, me 
drejtësinë Tënde ato janë fakte kundër meje. Zoti im, 
qysh do të më lësh të vetmuar dhe unë jam mbështetur 
vetëm në Ty?! Qysh të pakësohem kur Ti je ndihmuesi 
im?! Qysh të humb shpresën kur Ti je Përkrahësi im?! Ja, 
unë ndërmjetësoj për te Ti punët e mira, por të afrohem 
Ty me varfërinë time. Qysh do të ndërmjetësoj të 
afrohem te Ty, kur afrimi për te Ti nuk ka mundësi të 
arrihet?! Qysh do të të ankohem unë Ty për gjendjen 
time, kur ajo për Ty nuk është e panjohur?! Qysh do të ta 
shpjegoj unë Ty fjalën time kur ajo është prej Teje dhe 
është e dallueshme nga Ty?! Qysh të humbë shpresa ime, 
kur ajo ka ardhur te Ti?! Qysh nuk do ta përmirësosh 
gjendjen time, kur ajo me Ty është e këtillë?! Zoti im, sa e 
madhe është butësia Jote ndaj meje megjithë padijen time 
dhe sa i mëshirshëm je ndaj meje megjithë punën time të 
keqe?! Zoti im, sa i afërm je me mua kur unë gjithnjë 
largohem prej Teje; sa i dhembshur je me mua dhe kush 
është ai që më mban mua të mbuluar ndaj Teje?! Zoti im, 
me argumente të ndryshme dhe me lëvizjen e valëve dhe 
rërës së detrave mësova se qëllimi Yt ndaj meje është që 
të m’i bësh të njohura të gjitha sendet, derisa unë të mos 
jem i pa ditur për Ty në asnjë gjë.  
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دعما بنْهنى منَعنْ اَفَتَملهى افى اضَع ودجنّى  ونُ محاسالْم رَتظَه

و كنَّةُ فَبِفَضْلالْم لَك و لَىساو عالْم رَتنْ ظَهئُا  كلدنّى فَبِعم

لهى وا لَىةُ عجالْح لَك لُنى وتَك فلى كَي تَكَفَّلْت قَد و  فكَي

و اُضام فكَي رُ لى اَمالنّاص اَنْت و بى ها اَخيب ىفالْح اَنـَا  اَنْت

و كلَيبِفَقْرى ا كلَيلُ اساَتَو فحالٌ اَنْ  كَيم وبِما ه كلَيلُ اساَتَو

كلَيلَ اصحالى ي كلَيا اَشْكو فكَي اَم ال و وه  اَم كلَيخْفى عي

قالى وبِم اُتَرْجِم فكَي كلَيا رَزب نَكم وه اَم فكَي  بمالى آتُخَي

و و قَد ىنُ هسال تُح فكَي اَم كلَيا توالى فَداَح و  تقام بِك

قَبيحِ  ما اَرحمك بى مع جهلى و الهى ما اَلْطَفَك بى مع عظيمِ

 ما اَراَفَك بى فَما اَبعدنى عنْك و اَقْرَبك منّى و فعلى الهى ما

 تَنقُّالت يحجبنى عنْك الهى علمت بِاخْتالف اآلثارِ و الَّذى

شَىء حتّى ال  الَى فى كُلِّ اَنَّ مرادك منّى اَنْ تَتَعرَّف االَْطْوارِ

لَكهاَج  ءفى شَى
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Zoti im, çdo herë që gjuhën time e lidh lythi i kopra-
cisë, atë e bën të flasë bujaria Jote. Çdo herë që veset e 
mia ma presin shpresën në Ty, mua më ushqejnë mirë-
sitë që Ti i zbret prej qiellit. Zoti im, kur punët “e mira” 
të robit janë të këqija, si mund të mos jenë të këqija punët 
e tij të liga?! Kur të vërtetat (të drejtat) e robit janë anki-
me, si mund të mos jetë ankim pretendimi i tij?! Zoti im, 
gjykimi Yt është i zbatueshëm, dëshira Jote është mposh-
tëse dhe kurrë nuk i lë folësit vend e rast të flasë. Po 
kështu, edhe atij që kalon një vit e viti tjetër e gjen në të 
njëjtën gjendje. Zoti im, sa gjëra që më tha mendja ndër-
tova unë dhe sa gjendje të lustruara ngrita, por drejtësia 
Jote e shembi mbështetjen time në to, kurse mirësia Jote i 
pakësoi ato për mua. Zoti im, vetëm Ti e di nëse bindja 
nga ana ime nuk do të vazhdojë faktikisht dhe me 
vendosmëri, patjetër që dashuria Jote është e sigurtë. Zoti 
im, qysh mund të kem unë vendosmëri kur Ti je 
Mposhtës mbi mua?! Qysh është e mundur që unë të mos 
jem i vendosur në bindjen ndaj Teje kur Ti je Urdhëruesi?! 
Zoti im, ngurrimi në argumentet sjell largimin prej 
burimit të gënjeshtrës, prandaj Ti më vër mua në atë 
shërbim që mua më bën të arrij te Ti. Qysh mund të 
argumentohet për Ty me atë që në vetvete ka nevojë për 
Ty?! Qysh mund të ketë aftësi për atë të të bëjë Ty të 
dukshëm në një diçka që nuk është te Ty, derisa vetë ai të 
të dallojë Ty me qartësinë Tënde kur Ti je i Padukshmi;  



Lartësimi i shpirtit ……...........………………….......................................................................…….… Fjala e botuesit 

 8 

 كُلَّما ايستْنى لُؤْمى اَنْطَقَنى كَرَمك و الهى كُلَّما اَخْرَسنى

نَنُكتْنى معصافى اَطْمنْ اَولهى ما نُهحاسم كانَت ففَكَي ساوِىم 

و ساوِىم ساويهال تَكُونُ م نْ كانَتال م ففَكَي عاوِىد قايِقُهح 

ككْملهى حا عاوِىد عاويهذُ تَكُونُ دالنّاف و رَةُ لَمالْقاه تُكيشم 

منْ طاعةٍ  وال لذى حالٍ حاالً الهى كَم يتْرُكا لذى مقالٍ مقاالً

اعتمادى علَيها عدلُك بلْ اَقالَنى منْها  حالَةٍ شَيدتُها هدم و بنَيتُها

فَضْلُك اَنّى و لَمتَع نَّكلهى انّى اةُ ممِ الطّاعتَد نْ لَمزْماً  االً جعف

تدام فَقَد ةً وبحم و زِماَع فلهى كَيزْماً ارُ عالْقاه اَنْت ال  و فكَي

و زِماَع لهى اَنْترُ ازارِ  اآلمالْم دعب وجِبى اآلثارِ يدى فتَرَد

كلَينى ععمفَاج فكَي كلَيلُنى اةٍ تُوصمدبِما  بِخ كلَيلُّ عتَدسي

لغَيرِك منَ الظُّهورِ ما لَيس  الَيك اَيكُونُ هو فى وجوده مفْتَقرٌ

لَك متى غبت   لَك حتّى يكُونَ هو الْمظْهِرَ
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derisa ai do të ketë nevojë për një udhëzues e për një 
argument që t’i tregojë atij për Ty, madje edhe atëherë 
kur Ti je aq i larguar, janë vetë shenjat e faktet që të çojnë 
te Ti; edhe kur syri është i verbuar e nuk të sheh Ty 
duke vështruar në to, ka pësuar humbje marrëveshja 
fitim-prurëse e robit që nuk ka pjesë prej dashurisë 
Tënde. O Zoti im, jam urdhëruar t’u kthehem argu-
menteve. Më kthe mua te Vetja Jote me veshjen e 
dritave dhe me udhëzimin e qartë, derisa unë të 
kthehem te Ti prej argumenteve, ashtu siç hyra te Ti 
prej argumenteve të ruajtura në sekretin e vështrimit në 
to, me vullnetin e lartë të mbështetjes në to; vërtet, Ti e 
vetëm Ti je Fuqiplotë mbi të gjitha sendet. Zoti im, 
përulja ime është e dukshme para madhërisë Tënde dhe 
kjo, gjendja ime, nuk është e panjohur për Ty. Me Ty, 
unë kërkoj të arrij te Ti; me Ty unë kërkoj të zgjatem te 
Ti; me dritën Tënde më udhëzo mua në rrugën e drejtë 
dhe me sinqeritetin e adhurimit bëj që të qëndroj në 
këmbë para Teje! Zoti im, më mëso mua prej diturisë 
Tënde të depozituar dhe më ruaj mua me mbulesën 
Tënde të ruajtur! Zoti im, më vërteto mua me të vërtetat 
e të afruarve dhe më vër në udhën e të shumtëve! Zoti 
im, më pasuro me administrimin Tënd duke hequr 
administrimin tim e me përzgjedhjen Tënde duke hequr 
zgjedhjen time dhe më bëj të qëndroj në ato vende ku 
unë kam nevojë!  
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تَكُونَ  متى بعدت حتّى عليك و حتّى تَحتاج الى دليلٍ يدلُّ

 رقيباً و الَيك عميت عينٌ ال تَراك علَيها اآلثار هى الَّتى تُوصلُ

 حبك نَصيباً الهى اَمرْت خَسرَت صفْقَةُ عبد لَم تَجعلْ لَه منْ

 هدايةِ الَيك بِكسوةِ االَْنْوارِ و اآلثارِ فَارجِعنى بِالرُّجوعِ الَى

كلَيا جِعتّى اَربصارِ حتونَ االِْسصنْها مم كلَيا خَلْتنْها كَما دم 

ها ولَينِ النَّظَرِ ارِّ عالس رْفُوعنِ مةِ عالْهِم  نَّكها الَيع مادتاالِْع

هذا حالى  يديك و ِشَىٍ قَديرٌ الهى هذا ذُلّى ظاهرٌ بينَ كُلّ على

بِك اَستَدلُّ  الْوصولَ الَيك و علَيك منْك اَطْلُب ال يخْفى

الْعبوديةِ بينَ  اَقمنى بِصدقِ بِنُورِك الَيك و علَيك فَاهدنى

بِستْرِك  صنّى علْمك الْمخْزُونِ و يديك الهى علِّمنى منْ

اسلُك بى مسلَك  الْقُرْبِ و الْمصونِ الهى حقِّقْنى بِحقائقِ اَهلِ

بِاخْتيارِك  عنْ تَدبيرى و اَغْننى بِتَدبيرِك لى اَهلِ الْجذْبِ الهى

يارى ونِ اخْتفْنى عقـزِ اَوـراكلى مرارى  عاْضط
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Zoti im, më nxirr prej poshtërsisë së vetes time dhe 
më pastro prej dyshimit tim e prej idhujtarisë time para 
se të varrosem! Me Ty unë kërkoj ndihmë, prandaj më 
ndihmo! Në Ty jam mbështetur, prandaj mos më lër të 
vetëm! Vetëm Ty të lutem, prandaj mos i humb shpresat 
e mia! Në mirësinë Tënde kam shumë dëshirë të arrij, 
prandaj mos më privo prej saj! Në kujdesin Tënd jam 
mbështetur, prandaj mos më largo! Në portën Tënde 
kam qëndruar, prandaj mos më përzë! Zoti im, e pastër 
është kënaqësia Jote që për Ty e prej Teje të ketë të meta 
e mangësi. Qysh do të jenë të metat e mangësitë prej 
meje për madhërinë Tënde?! Zoti im, Ti në Qënien 
Tënde nuk ke nevojë që te Ti të arrijë dobia prej Teje; 
pra, qysh mund të kesh Ti nevojë për mua?! Zoti im, 
caktimi e vendimi janë për të mirën time, kurse dëshirat 
në lidhje me epshet më kanë robëruar, prandaj Ti bëhu 
ndihmues për mua, derisa të më ndihmosh dhe të më 
bësh që të shikoj me sytë e zemrës! Me mirësinë Tënde 
bëj që unë të mos ia kem nevojën askujt, derisa të kem 
nevojë vetëm për Ty në të gjitha kërkesat e mia! Ti je Ai 
që lëshove dritat e shkëlqyera në zemrat e miqve të Tu, 
derisa ata të njohën Ty dhe vetëm Ty. Ti je Ai që i hoqi 
pluhurat prej zemrave të të dashuruarve në Ty, derisa 
ata nuk duan asnjë tjetër përveç Teje dhe nuk kërkojnë 
të strehohen përveçse te Ti. Ti je për ata Zbutësi i urisë 
së tyre kur ata i ka egërsuar mjedisi rrethues.  
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شرْكى  و مــنْ شَكّـى الـهى اَخْرِجنى منْ ذُلِّ نَفْسى وطَهرْنى

 علَيك اَتَوكَّلُ فَال فَانْصرْنى و قَبلَ حلُولِ رمسى بِك اَنْتَصرُ

لْنى ونى تَكبئَلُ فَال تُخَياَس اكينى ارِمفَال تَح غَباَر كفى فَضْلو 

فَال و باَنْتَس نابِكبِج نى ودعلهى تُبنى افَال تَطْرُد فاَق بِبابِك 

نْكلَّةٌ مع كُونَ لَهاَنْ ي رِضاك سنّى تَقَدلَّةٌ مع كُونُ لَهي ففَكَي .

يصلَ الَيك النَّفْع منْك فَكَيف ال  الـهى اَنْت الْغَنى بِذاتك اَنْ

انَّ الْهوى  والْقَدر يمنّينى  الْقَضآء و غَنياً عنّى الهى انَّ تَكُونُ

 تَنْصرَنى و الشَّهوةِ اَسرَنى فَكُنْ اَنْت النَّصيرَ لى حتّى بِوثائقِ

الَّذى  اَغْننى بِفَضْلك حتّى اَستَغْنى بِك عنْ طَلَبى اَنْت و تُبصرَنى

تّى اَشْرَقْتح كيآئلفى قُلُوبِ اَو االَْنْوار و رَفُوكع و وكدحو 

يحبوا سواك  اَزلْت االَْغْيار عنْ قُلُوبِ اَحبائك حتّى لَم اَنْت الَّذى

ئُوا ولْجي لَم سنوالْم اَنْت رِكلى غَيال ا مشَتْهحثُ اَويح ملَهوع مال
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Ti je Ai që i udhëzon ata në rrugën e drejtë, kur ata 
për të mirën e tyre kërkojnë qartësinë prej argumenteve. 
Çfarë ka gjetur robi që të ka humbur Ty dhe çfarë ka 
humbur robi që të gjeti Ty?! Ka dështuar kushdo që 
është i kënaqur me të tjerë e jo me Ty dhe ka pësuar 
humbje të rëndë kush ka tejkaluar kufijtë e Tu. Qysh 
shpreson ai në të tjerë përveç Teje dhe Ti nuk ia ke 
ndërprerë bamirësinë?! Qysh u lyp ai të tjerëve e nuk të 
lyp Ty dhe Ti kurrë nuk e ke ndryshuar rregullin e 
dhënies së të mirave?! O Ti që i bëre të dashuruarit në 
Ty të shijojnë ëmbëlsinë e shoqërimit Tënd e të kalojnë 
para Teje të butë. O Ti që i veshe miqtë e Tu me rrobat 
e autoritetit Tënd dhe ata qëndrojë para Teje duke 
kërkuar faljen e mëkateve. Ti je Përmendësi para atyre 
që të përmendin Ty; Ti je Filluesi i bamirësisë para 
orientimit të adhuruesve; Ti je Bujari më i madh në 
dhënien e gjërave të mira para se ato t’i kërkojnë njerëzit 
prej Teje; Ti je Dhuruesi e më pas në ato që na dhe, për 
ne je prej kredituesve. O Zoti im, me mëshirën Tënde 
më ndihmo derisa unë të arrij te Ti; me mirësinë Tënde 
më tërhiq mua derisa unë të dal para Teje! Zoti im, 
shpresa ime në Ty kurrë nuk ndërpritet edhe kur unë të 
kundërshtoj Ty, po kështu edhe frika ime nuk më 
largon mua edhe kur të bindem Ty. Me të vërtetë mua 
më kanë shtyrë argumentet për te Ty dhe dituria ime me 
bujarinë Tënde më kanë hedhur te Ti.  
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الَّذى و اَنْت متَهيدنْ  هم دجماذا و معالالْم ملَه تَبانَتثُ اسيح

و كا الَّذى فَقَدنْ مم خاب لَقَد كدجنْ وم فَقَد  ونَكد ىضر

الً ودغى بنْ برَ مخَس رْجى لَقَدي فالً كَيوتَحم نْكع و واكس  اَنْت

سانَ واالِْح تما قَطَع فكَي و رِكنْ غَيم طْلَبما ي ةَ  اَنْتعاد لْتدب

يديه  حالوةَ الْمؤانَسةِ فَقاموا بينَ يا منْ اَذاقَ اَحبآئَه االِْمتنانِ

لِّقينَ وتَمم يائَهلاَو سنْ اَلْبنَ يا ميوا بفَقام هتبيه البِسم  هيدي

قَبلَ  اَنْت الْبادى بِاالِْحسانِ الذّاكرينَ و مستَغْفرينَ اَنْت الذّاكرُ قَبلَ

الْعابِدينَ و هجتَو لَ اَنْتقَب طآءبِالْع وادالْج بينَ وطَلَبِ الطّال  اَنْت

 نَ الْمستَقْرِضينَ الـهى اُطْلُبنىِم الْوهاب ثُم لما وهبت لَنا

كلَيلَ اتّى اَصح كتمبِرَح تّى اُقْبِلَ وح نِّكنى بِمبذاج  كلَيع

نْكع عنْقَطجآئى ال ينَّ رلـهى اا فى ال  وكَما اَنَّ خَو تُكيصنْ عا

 قَد اَوقَعنى الْعوالم الَيك و انْ اَطَعتُك فَقَد دفَعتْنى و يزايِلُنى

 كلَيع كلْمى بِكَرَمع
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O Zoti im, qysh të humbas shpresën dhe Ti je shpresa 
ime?! Qysh do të poshtërohem dhe Ti je Garantuesi 
im?! Zoti im, qysh të të kërkoj nderimin kur jam në 
poshtërsi dhe Ti më stabilizove e më bëre të që-
ndrueshëm?! Qysh mos të të kërkoj unë Ty nderimin 
dhe prej Teje është prejardhja ime?! Zoti im, qysh të 
mos jem unë i varfër dhe Ti je Ai që më ngrite në 
këmbë ndër të varfrit?! Qysh të mos jem unë i varfër 
dhe je Ti që më pasurove me bujarinë Tënde?! Ti je Ai 
që nuk ka zot tjetër përveç Teje. Ti ke njohuri të 
gjithanshme për të gjitha sendet dhe asnjë send nuk 
është i panjohur për Ty. Ti je Ai që më bëre të të njoh 
Ty në çdo send, prandaj unë në çdo send të shoh të 
dukshëm vetëm Ty që je i Dukshmi në çdo send. O Ti 
që u lartësove me madhështinë Tënde dhe Arshi në 
vetvete u bë nga të panjohurat; Ti argumentet i fshive 
me argumente; Ti shtove dobitë me rrethimin e dritave 
të planeteve. O Ti i mbuluar në kupolën e Arshit Tënd e 
që nuk të shikojnë sytë! O Ti i dukshëm me përsosurinë 
e dashamirësisë Tënde e madhështia Jote u realizua në 
lartësimin Tënd mbi Arsh! Qysh do të jesh i panjohur 
dhe Ti je i Dukshmi?! Qysh nuk do të jesh prezent dhe 
Ti je Vëzhguesi i gjithçkaje; me të vërtetë mbi të gjitha 
sendet Ti je Fuqiplotë, falënderimi e lavdërimi janë 
vetëm për All-llahun, të Vetmin.  
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اَخيب فلهى كَيا و اُهانُ و فكَي لى اَماَم تَّكَلى  اَنْتم كلَيع

الَيك  ال اَستَعزُّ و كَيف الذِّلَّةِ اَركَزْتَنى اَم فى كَيف اَستَعزُّ و الـهى

 اَنْت الَّذى فى الْفُقَرآء اَقَمتَنى اَم و نَسبتَنى الـهى كَيف ال اَفْتَقرُ

رُ واَفْتَق فكَي كودالَّذى بِج اَنْت تَنى واَغْنَي  لهالَّذى ال ا اَنْت

رُكغَي هِلَكفَما ج ءكُلِّ شَىل رَّفْتالَّذى تَع اَنْتو ءشَى  رَّفْتتَع

اَنْت الظّاهرُ لكُلِّ  كُلِّ شَىء و الَى فى كُلِّ شَىء فَرَاَيتُك ظاهراً فى

الْعرْش غَيباً فى ذاته محقْت  بِرَحمانيته فَصار شَىء يا منِ استَوى

بِاآلثارِ و اآلثار االَْغْيار توحنِ  ماالَْنْوارِ يا م اَفْالك حيطاتبِم

قاترادفى س بتَجنْ احع هرْشلّى  عنْ تَجيا م صاراالَْب رِكَهاَنْ تُد

ههآئبِكَمالِ ب  تُهظَمع قَّقَتنَ{فَتَحتَخْفى }م فكَي وآءتاالِْس و  اَنْت

و تَغيب فكَي رُ اَمالظّاه الرَّقيب لى كُلِّ اَنْتع نَّكرُ االْحاض  ءشَى

هللا قَديرٌ و دمالْح هدحو .



Lutje të përzgjedhura………......................................................................…………...…….. Fjala e botuesit 

  

Janë të shumta lutjet e transmetuara për të gjithë ata që u është 
dhënë mundësia të jenë në Arafat në këtë ditë, kur dihet se puna 
më e mirë në këtë ditë është lutja; pra dita e Arafatit është ditë që 
e karakterizojnë lutjet, prandaj duhet bërë sa më shumë lutje për 
të gjithë vëllezërit besimtarë, të gjallë e të vdekur dhe në fundin e 
ditës së Arafatit thuaj: O Zot, mëkatet e mia nuk të 
dëmtojnë Ty dhe falja që Ti bën për mëkatet e mia nuk 
të pakëson Ty në asgjë. Më jep ato që nuk të pakësojnë 
Ty në asgjë dhe më fal ato që Ty nuk të dëmtojnë në 
asgjë! O Zoti im, mos më privo nga e mira që është te 
Ti për shkak të së keqes që është te unë! Nëse Ti nuk 
më mëshiron për mundin e për lodhjen time, mos më 
privo prej shpërblimit që kanë të prekurit nga pësimi! 
Në kohën e perëndimit të diellit thuaj: Me emrin e All-llahut 
dhe me All-llahun, i Plotpushtetshëm e pa asnjë të metë 
e mangësi është All-llahu, falënderimi e lavdërimi janë 
vetëm për All-llahun. 
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	LUTJE E PËRGJITHSHME
	PAS FALJES SË NAMAZEVE
	ثمُّ تقول: سُبْحانَ اللّهِ كُلَّما سَبَّحَ اللّهَ شَىءٌ وَ كَما يُحِبُّ اللّهُ اَنْ يُسَبَّحَ وَ كَما هُوَ اَهْلُهُ وَ كما يَنْبَغى لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلالِهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ كُلَّما حَمِدَ اللّهَ شَىءٌ وَ كَما يُحِبُّ اللّهُ اَنْ يُحْمَد...
	وَ اللّهُ اَكْبَرُ كُلَّما كَبَّرَ اللّهَ شَىءٌ وَ كَما يُحِبُّ اللّهُ اَنْ يُكَبَّرَ وَ كَما هُوَ اَهْلُهُ وَ كَما يَنْبَغى لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلالِهِ سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ عَلى كُل...
	ثمّ تقرأ سورة الحمد، و آیة الکرسی، و شهد الله، و آیة: قُلِ اللهمَّ مالک الملک...  ( آل عمران/26 )، و آیة السخرة و هی ثلاث آیات من سورة الاعراف اوّلها: إنّ ربّکم الله، و آخرها: من المحسنین، ثمّ تقول ثلاثا: سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُ...
	ثمّ تقول ثلاثا: سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ.
	ثمّ قل ثلاث مرات: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لى مِنْ اَمْرى فَرَجا وَ مَخْرَجا وَ ارْزُقْنى مِنْ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لا اَحْتَسِبُ.
	يا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ. و قل ثلاثا و انت علی ذلک الحال: يا ذَا الْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنى وَ اَجِرْنى مِنَ النّارِ.
	ثم تقرأ اثنتی عشر مرة سورة: قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ. و تقول: اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الطّاهِرِ الطُّهْرِ الْمُبارَكِ وَ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظيمِ وَ سُلْطانِكَ الْقَديمِ يا واهِبَ الْعَطايا وَ يا مُطْلِقَ ...
	و ورد فی الصحیفة العلویة لتعقیب الفرائض: يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَ يا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ السّائِلُونَ وَ يا مَنْ لا يُبْرِمُهُ اِلْحاحُ المُلِحِّينَ اَذِقْنى بَرْدَ عَفْوِكَ وَ حَلاوَةَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ.
	و تقول ایضاً: اِلهى هذِهِ صَلوتى صَلَّيْتُها لا لِحاجَةٍ مِنْكَ اِلَيْها وَ لا رَغْبَةٍ مِنْكَ فيها اِلاَّ تَعْظيماً وَ طاعَةً وَاِجابَةً لَكَ اِلى ما اَمَرْتَنى بِهِ اِلهى اِنْ كانَ فيها خَلَلٌ اَوْ نَقْصٌ مِنْ رُكُوعِها اَوْ سُجُودِها فَلا  تُؤاخِذ...
	و تدعو ایضاً عقیب الصلوات بهذا الذی علّمه النبی الله (ص) امیرالمؤمنین (ع) للذاکرة: سُبْحانَ مَنْ لايَعْتَدى عَلى اَهْلِ مَمْلَكَتِهِ سُبْحانَ مَنْ لا يَاْخُذُ اَهْلَ الاْرْضِ بِاَلْوانِ الْعَذابِ سُبْحانَ الرَّؤُفِ الرَّحيمِ اَللّهُمَّ اجْعَلْ لى فى ...
	و قال  الكفعمى فی المصباح: قل ثلاثة مرات عقیب الصلوات:
	اُعيذُ نَفْسى وَ دينى وَ اَهْلى وَ مالى وَ وَلَدى وَ اِخْوانى فى دينى وَ ما رَزَقَنى رَبّى وَ خَواتيمَ عَمَلى وَ مَنْ يَعْنينى اَمْرُهُ بِاللّهِ الْواحِدِ الاْحَدِ الصَّمَدِ الَّذى لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ وَ بِ...
	اَللّهُمَّ اِنْ كانَ ذَنْبى عِنْدَكَ عَظيماً فَعَفْوُكَ اَعْظَمُ مِنْ ذَنْبى اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَهْلا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ اَهْلٌ اَنْ تَبْلُغَنى وَ تَسَعَنى لاِنَّها وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ بِرَحْمَتِكَ يااَرْحَمَ الرّاحِمينَ.
	و عن ابن بابویه قال: اذا فرغت من تسبیح الزهراء صلوات الله علیها فقل: اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ وَ لَكَ السَّلامُ وَ اِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ وَ ال...
	و قال الكفعمى: تقول  بعد الصلوات: رَضيتُ بِاللّهِ رَبّاً وبِالاِْسْلامِ ديناً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ نَبِيّاً ثمّ تقول ثلاثا: اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعافِيَةَ وَ الْمُعافاةَ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَة .

	LUTJE TË VEÇANTA
	PAS ÇDO NAMAZI
	تعقيبات خاصّة
	(تعقیب الصلاة الظهر)
	قال المتهجّد: بعد صلاة الظهر قل: لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الْعَظيمُ الْحَليمُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريمُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنيمَةَ م...
	ثمَّ قل عشر مرات: بِاللّهِ اعْتَصَمْتُ وَ بِاللّهِ اَثِقُ وَ عَلَى اللّهِ اَتَوَكَّلُ. ثمَّ قل: اَللّهُمَّ اِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبى فَاَنْتَ اَعْظَمُ وَ اِنْ كَبُرَ تَفْريطى فَاَنْتَ اَكْبَرُ وَ اِنْ دامَ بُخْلى فَاَنْتَ اَجْوَدُ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لى ع...
	اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ ذُوالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ وَ اَسْئَلُهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَىَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَليلٍ خاضِعٍ فَقيرٍ بائِسٍ مِسْكينٍ مُسْتَكينٍ مُسْتَجيرٍ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ن...
	عن مصباح المتهجد: تقول بعد تسبیح الزهراء (ع): اِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماً (سورة الاحزاب/ 56): اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ وَ عَلى ذُرِّيَّ...
	ثم تقول سبع مرات: بسم الله الرّحمن الرّحيم وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ.
	و ثلاثا: اَلْحَمْدُ للّهِ الَّذى يَفْعَلُ ما يَشاءُ وَ لا يَفْعَلُ ما يَشاءُ غَيْرُهُ.
	اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ وَ اِسْمِكَ الْعَظيمِ وَ مُلْكِكَ الْقَديمِ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَ اَنْ تَغْفِرَ لى ذَنْبِىَ الْعَظيمَ اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الْعَظيمَ اِلاَّ الْعَظيمُ.
	فاذا فرغت من النافلة فتعقّب بما شئت، و قل عشراً: ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ.
	ثمَّ قل:  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ النَّجاةَ مِنَ النّارِ وَ مِنْ كُلِّ بِلِيَّةٍ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ الرِّضْوانِ فى دارِ السَّلامِ و َجِوارِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلا...
	و تصلّیِ  الغفیلة بین المغرب و العشاء، و هی رکعتان تقرأ بعد الحمد فی الاولی:  وَ ذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْت...
	و فی الثانیة: (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها اِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الْبَّرِ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فى ظُلُماتِ الاَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاَّ فِى كِتابٍ مُبينٍ.)
	ثمّ تأخذ یدیک للقنوت و تقول: اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَفاتِحِ الْغَيْبِ الَّتى لا يَعْلَمُها اِلاَّ اَنْتَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اَنْ تَفْعَلَ بى كَذا وَ كَذا و تذکر حاجتک عوض هذه الکلمة، ثمّ تقول:  اَللّهُمَّ اَنْتَ وَلِىُّ...
	اَللّهُمَّ اِنَّهُ لَيْسَ لى عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقى وَ اِنَّما اَطْلُبُهُ بِخَطَراتٍ تَخْطُرُ عَلى قَلْبى فَاَجُولُ فى طَلَبِهِ الْبُلْدانَ فَاَنَا فيما اَنَا طالِبٌ
	كَالْحَيْرانِ لا اَدْرى اَفى سَهْلٍ هَوُ اَمْ فى جَبَلٍ اَمْ فى اَرْضٍ اَمْ فى سَماءٍ اَمْ فى بَرّ ٍاَمْ فى بَحْرٍ وَ عَلى يَدَىْ مَنْ وَ مِنْ قِبَلِ مَنْ وَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكَ وَ اَسْبابَهُ بِيَدِكَ وَ اَنْتَ الَّذى تَقْسِمُهُ بِلُ...
	اَللّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اهْدِنى لِمَا اخْتُلِفَ فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدى مَنْ تَشاءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ.   ثمَّ تقول عشر مرات: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الاَْوْصِياءِ الرَّاضِي...
	و مائة مرة سورة التوحيد و مائة مرة:  صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. و مائة مرة: سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اَللّهُ اَكْبَرُ وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ و مائة م...
	اذا فرغت من صلاة صبح و مغرب قل: اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ النُّورَ فى بَصَرى وَ الْبَصيرَةَ فى دينى وَ الْيَقينَ فى قَلْبى وَ الاِْخْلاصَ فى عَمَلى وَ السّ...
	اقول: روی الشیخ ابن فهد فی عدة الداعی عن الرضا (ع) ان من قال عقیب صلاة الصبح هذا القول ما سأب الله حاجة الا تیسرت له و کفاه الله ما اهمَّهُ:  بِسْمِ اللّهِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَ اُفَوِّضُ اَمْرى اِلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ بَصيرٌ ب...
	فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ فَاْنَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاءَ اللّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِالله ما شاءَ ...
	وَ الْحَمْدُ للّهِ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبيراً.
	الاول: روی مشایخ الحدیث بأسناد معتبرة عن الصادق (ع) انه قال: فریضة علی کل مسلم ان یقول قبل طلوع الشمس عشرا و قبل غروبها عشرا:
	لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحيى وَ يُميتُ وَ يُميتُ وَ يُحْيى وَ هُوَ حَىُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَديرٌ.
	الثالث:  ایضا عنه (ع) قال: ما یمنعکم ان تقول فی کل صباح و مساء ثلاث مرات: اَللّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الاَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبى عَلى دينِكَ وَ لاتُزِغْ قَلْبى بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنى وَهَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ وَ ...
	الرابع: ایضا عنه (ع): قل فی کل صباح و مساء: اَلْحَمدُ لِلّهِ الَّذى يَفْعَلُ ما يَشاءُ وَ لا يَفْعَلُ ما يَشاءُ غَيْرُهُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ كَما يُحِبُّ اللّهُ اَنْ يُحْمَدَ الْحَمْدُ لِلّهِ كَما هُوَ اَهْلُهُ.
	اَللّهُمَّ اَدْخِلْنى فى كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اَخْرِجْنى مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ.
	الخامس:  قل فی کل صباح و مساء عشر مرات :سُبْحانَ اللّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ

	LUTJA E DITËS SË DIEL
	بِسْمِ اللّهِ الَّذى لا اَرْجُو اِلاَّ فَضْلَهُ وَ لا اَخْشى اِلاَّ عَدْلَهُ وَ لا اَعْتَمِدُ اِلاَّ قَوْلَهُ وَ لا اُمْسِكُ اِلاَّ بِحَبْلِهِ بِكَ اَسْتَجيرُ يا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوانِ وَمِنْ غِيَرِ الزَّمانِ وَ تَو...
	اَللّهُمَّ اِنّى اَبْرَءُ اِلَيْكَ فى يَوْمى هذا وَ ما بَعْدَهُ مِنَ الاْحادِ مِنَ الشِّرْكِ وَ الاِْلْحادِ وَ اُخْلِصُ لَكَ دُعائى تَعَرُّضاً لِلاِْجابَةِ وَ اُقيمُ عَلى طاعَتِكَ رَجاءً لِلاِْثابَةِ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الدّاعى اِ...
	LUTJA E DITËS SË HËNË
	اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ يُشْهِدْ اَحَداً حينَ فَطَرَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ لاَ اتَّخَذَ مُعيناً حينَ بَرَءَ النَّسَماتِ لَمْ يُشارَكْ فِى الاِْلهِيَّةِ وَ لَمْ يُظاهَرْ فِى الْوَحْدانِيَّةِ كَلَّتِ الاَْلْسُنُ عَنْ غايَةِ صِفَتِهِ وَ الْعُق...
	وَ اَسْئَلُكَ فى مَظالِمِ عِبادِكَ عِنْدى فَاَيَّما عَبْدٍ مِنْ عَبيدِكَ اَوْ اَمَةٍ مِنْ اِمائِكَ كانَتْ لَهُ قِبَلى مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُها اِيّاهُ فى نَفْسِهِ اَوْ فى عِرْضِهِ اَوْ فى مالِهِ اَوْ فى اَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ اَوْ غيبَةٌ اغْتَبْتُهُ بِها ا...
	LUTJA E DITËS SË MARTË
	اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَما يَسْتَحِقُّهُ حَمْداً كَثيراً وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسى اِنَّ النَّفْسَ لاَمّارَةٌ بِالسُوءِ اِلاَّ ما رَحِمَ رَبّى وَ اَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ الَّذى يَزيدُنى ذَنْباً اِلى ذَنْبى وَ اَحْت...
	ثَلاثاً لا تَدَعْ لى ذَنْباً اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لا غَمّاً اِلاَّ اَذْهَبْتَهُ وَ لا عَدُوّاً اِلاَّ دَفَعْتَهُ بِبِسْمِ اللّهِ خَيْرِ الاْسْماءِ بِسْمِ اللّهِ رَبِّ الاَْرْضِ وَ السَّماءِ اَسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكْرُوهٍ اَوَّلُهُ سَخَطُهُ وَ اَسْتَجْل...

	LUTJA E DITËS SË MËRKURË
	اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى جَعَلَ اللَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً لَكَ الْحَمْدُ اَنْ بَعَثْتَنى مِنْ مَرْقَدى وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً حَمْداً دائِماً لا يَنْقَطِعُ اَبَداً وَ لا يُحْصى لَهُ الْخَلائِقُ عَ...
	فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ عَلىَّ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ وَ ارْزُقْنى شَفاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لا تَحْرِمْنى صُحْبَتَهُ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لى فِى الا...

	LUTJA E DITËS SË ENJTE
	اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جاءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَكَسانى ضِيائَهُ وَ اَنَا فى نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَكَما اَبْقَيْتَنى لَهُ فَاَبْقِنى لاِمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ وَ آل...
	اَللّهُمَّ اقْضِ لى فِى الْخَميسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَها اِلاَّ كَرَمُكَ وَ لا يُطيقُها اِلاَّ نِعَمُكَ سَلامَةً اَقْوى بِها عَلى طاعَتِكَ وَعِبادَةً اَسْتَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِكَ وَ سَعَةً فِى الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِ...

	LUTJA E DITËS XHUMA
	(Premte)
	اَلْحَمْدُ لِلّهِ الاْوَّلِ قَبْلَ الاِْنْشاءِ وَ الاِْحْياءِ وَ الاْ خِرِ بَعْدَ فَناءِ الاْشْياءِ الْعَليمِ الَّذى لا يَنْسى مَنْ ذَكَرَهُ وَ لا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَ لا يَخيبُ مَنْ دَعاهُ وَ لا يَقْطَعُ رَجاءَ مَنْ رَجاهُ اَللّهُمَّ اِنّى اُشْه...
	وَ اَنَّهُ بَشَّرَ بِما هُوَ حَقُّ مِنَ الثَّوابِ وَ اَنْذَرَ بِما هُوَ صِدْقٌ مِنَ الْعِقابِ اَللّهُمَّ ثَبِّتْنى عَلى دينِكَ ما اَحْيَيْتَنى وَ لا تُزِغْ قَلْبى بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنى وَ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ صَلّ...

	LUTJA E DITËS SË SHTUNË
	بِسْمِ اللّهِ كَلِمَةُ الْمُعْتَصِمينَ وَ مَقالَةُِ الْمُتَحَرِّزينَ وَ اَعُوذُ بِاللّهِ تَعالى مِنْ جَوْرِ الْجائِرينَ وَ كَيْدِ الْحاسِدينَ وَ بَغْىِ الظّالِمينَ وَ اَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحامِدينَ اَللّهُمَّ اَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَريكٍ وَ الْم...
	ما اَبْقَيْتَنى وَ اَنْ تَشْرَحَ بِكِتابِكَ صَدْرى وَ تَحُطَّ بِتِلاوَتِهِ وِزْرى وَ تَمْنَحَنِى السَّلامَةَ فى دينى وَ نَفْسى وَ لا تُوحِشَ بى اَهْلَ اُنْسى وَ تُتِمَّ اِحْسانَكَ فيما بَقِىَ مِنْ عُمْرى كَما اَحْسَنْتَ فيما مَضى مِنْهُ يا اَرْحَمَ ا...
	اَللّهُمَّ يا مَنْ دَلَعَ لِسانَ الصَّباحِ بِنُطْقِ تَبَلُّجِهِ وَسَرَّحَ قِطَعَ الّلَيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَياهِبِ تَلَجْلُجِهِ وَاَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوّارِ فى مَقاديرِ تَبَرُّجِهِ وَشَعْشَعَ ضِيآءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَاَجُّجِهِ يا مَنْ دَلَّ...
	وَافْتَحِ اللّهُمَّ لَنا مَصاريعَ الصَّباحِ بِمَفاتيحِ الرَّحْمَةِ وَالْفَلاحِ وَاَلْبِسْنِى اللّهُمَّ مِنْ اَفْضَلِ خِلَعِ الْهِدايَةِ وَالصَّلاحِ وَاَغْرِسِ اللّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فى شِرْبِ جَنانى يَنابيعَ الخُشُوعِ وَاَجْرِ اللّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ ...
	وَعَلَّقْتُ بِاَطْرافِ حِبالِكَ اَنامِلَ وَلائى فَاْصْفَحِ اللّهُمَّ عَمّا كُنْتُ اَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلى وَخَطائى وَاَقِلْنى مِنْ صَرْعَةِ [رِدآئى ] فَاِنَّكَ سَيِّدى وَمَوْلاىَ وَمُعْتَمَدى وَرَجائى وَاَنْتَ غايَةُ مَطْلُوبى وَمُناىَ فى مُنْقَلَبى...
	وَمَسائى جُنَّةً مِنْ كَيْدِ الْعِدى وَ وِقايَةً مِنْ مُرْدِياتِ الْهَوى اِنَّكَ قادِرٌ عَلى ما تَشآءُ تُؤتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشآءُ وَتَنْزِ عُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلى كُلِّ...
	وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ اَمَلى وَرَجآئى يا خَيْرَ مَنْ دُعِىَ لِكَشْفِ الضُّرِّ وَالْمَاْمُولِ لِكُلِّ عُسْرٍ وَيُسْرٍ بِكَ اَنْزَلْتُ حاجَتى فَلا تَرُدَّنى مِنْ سَنِىِّ مَواهِبِكَ خائِباً يا كَريمُ يا كَريمُ يا كَريمُ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمي...
	دعاء كميل

	بسم الله الرّحمن الرّحيم
	اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ وَبِقُوَّتِكَ الَّتى قَهَرْتَ بِها كُلّ َشَىْءٍ وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَىْءٍ وَذَلَّ لَها كُلُّ شَىْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتى غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَىْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتى لا يَقُوم...
	يا نُورُ يا قُدُّوسُ يا اَوَّلَ الاْوَّلِينَ وَ يا اخِرَ الاْخِرينَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِكُ الْعِصَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَيِّرُ النِّعَم...
	اَللّهُمَّ لا اَجِدُ لِذُنُوبى غافِراً وَلا لِقَبائِحى ساتِراً وَلا لِشَىْءٍ مِنْ عَمَلِىَ الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسى وَتَجَرَّاءْتُ بِجَهْلى وَسَكَنْتُ اِلى قَديمِ ذِكْرِكَ...
	وَلا تُعاجِلْنى بِالْعُقُوبَةِ عَلى ما عَمِلْتُهُ فى خَلَواتى مِنْ سُوءِ فِعْلى وَاِساَئَتى وَدَوامِ تَفْريطى وَجَهالَتى وَكَثْرَةِ شَهَواتى وَغَفْلَتى وَ كُنِ اللّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لى فى كُلِّ الاْحْوالِ رَؤُفاً وَعَلَىَّ فى جَميعِ الاُْمُورِ عَطُوف...
	وَ لا مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ فى اَمْرى غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرى وَ اِدْخالِكَ اِيّاىَ فى سَعَةِ رَحْمَتِكَ اَللّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرى وَ ارْحَمْ شِدَّةَ ضُرّى وَ فُكَّنى مِنْ شَدِّ وَ ثاقى يا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنى وَ رِقَّةَ جِلْدى وَ د...
	وَ لَيْتَ شِعْرى يا سَيِّدى وَ اِلهى وَ مَوْلاىَ اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةً وَ عَلى اَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحيدِكَ صادِقَةً وَ بِشُكْرِكَ مادِحَةً وَ عَلى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِاِلهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَ عَلى ضَما...
	يا سَيِّدِى فَكَيْفَ لى وَ اَنَا عَبْدُكَ الضَّعيفُ الذَّليلُ الْحَقيرُ الْمِسْكينُ الْمُسْتَكينُ يا اِلهى وَ رَبّى وَ سَيِّدِى وَ مَوْلاىَ لاِىِّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَشْكُو وَ لِما مِنْها اَضِجُّ وَاَبْكى لاِليمِ الْعَذابِ وَ شِدَّتِهِ اَمْ لِطُولِ...
	يا حَبيبَ قُلُوبِ الصَّادِقينَ وَ يا اِلهَ الْعالَمينَ اَفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا اِلهى وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فيها بِمُخالَفَتِهِ وَذاقَ طَعْمَ عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ وَ حُبِسَ بَيْنَ اَطْباقِها بِجُرْمِهِ وَ جَريرَ...
	وَ لا َالْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَ لا مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ وَ اِحْسانِكَ فَبِالْيَقينِ اَقْطَعُ لَوْ لا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذيبِ جاحِديكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ اِخْلادِ مُعانِديكَ لَجَعَلْتَ النّارَ كُلَّها ب...
	وَكُلَّ سَيِّئَةٍ اَمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْكِرامَ الْكاتِبينَ الَّذينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُ مِنّى وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَىَّ مَعَ جَوارِحى وَكُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَرائِهِمْ وَالشّاهِدَ لِما خَفِىَ عَنْهُمْ وَبِرَحْم...
	وَ حالى فى خِدْمَتِكَ سَرْمَداً يا سَيِّدى يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلى يا مَنْ اِلَيْهِ شَكَوْتُ اَحْوالى يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزيمَةِ جَوانِحى وَ هَبْ لِىَ الْجِدَّ فى خَشْيَتِكَ وَ الدَّوامَ ...
	وَ اَقِلْنى عَثْرَتى وَ اغْفِرْ زَلَّتى فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلى عِبادِكَ بِعِبادَتِكَ وَ اَمَرْتَهُمْ بِدُعائِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الاِْجابَةَ فَاِلَيْكَ يارَبِّ نَصَبْتُ وَجْهى وَ اِلَيْكَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدى فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لى دُعائى و...
	دعاء المُجير
	بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
	سُبْحانَكَ يا اَللّهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مَلِكُ تَعالَيْتَ يا مالِكُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا قُدُّوسُ تَعالَيْتَ يا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَزيزُ تَعالَيْتَ يا جَبّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ ي...
	سُبْحانَكَ يا سَيِّدِى تَعالَيْتَ يا مَوْلاىَ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قَريبُ تَعالَيْتَ يا رَقيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا مُبْدِئُ تَعالَيْتَ يا مُعيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا حَميدُ تَعالَيْتَ يا مَجيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا غَفُورُ تَعالَيْتَ يا شَكُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا شاهِدُ تَعا...
	سُبْحانَكَ يا شَفيقُ تَعالَيْتَ يا رَفيقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا اَنيسُ تَعالَيْتَ يا موُنِسُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا جَليلُ تَعالَيْتَ يا جَميلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا خَبيرُ تَعالَ...
	سُبْحانَكَ يا سابِقُ تَعالَيْتَ يا رازِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا صادِقُ تَعالَيْتَ يا فالِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سَميعُ تَعالَيْتَ يا سَريعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَفيعُ تَعالَي...
	سُبْحكَ يا عاصِمُ تَعالَيْتَ يا قاسِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا غَنِىُّ تَعالَيْتَ يا مُغْنى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَفِىُّ تَعالَيْتَ يا قَوِىُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا كافى تَعالَيْتَ يا شافی اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ تَعال...
	سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ تَعالَيْتَ يا باطِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَجآءُ تَعالَيْتَ يا مُرْتَجى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ذَاالْمَنِّ تَعالَيْتَ يا ذَا الطَّوْلِ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ح...
	سُبْحانَكَ یا واحِدُ تَعالَيْتَ يا اَحَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ تَعالَيْتَ يا صَمَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا قَديرُ تَعالَيْتَ يا كَبيرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا والى تَعالَيْتَ يا مُتَعالى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَلِىُّ تَعالَيْتَ يا اَعْلى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَلِىُّ تَعالَيْتَ يا مَوْلى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ذارِئُ تَعالَ...
	سُبْحانَكَ يا حافِظُ تَعالَيْتَ يا حَفيظُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا قادِرُ تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا عَليمُ تَعالَيْتَ يا حَليمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا حَكَمُ تَعالَيْتَ يا حَكيمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُعْطى تَعالَيْتَ يا مانِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا ضآرُّ تَعالَيْ...
	سُبْحانَكَ يا مُجيبُ تَعالَيْتَ يا حَسيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عادِلُ تَعالَيْتَ يا فاصِلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا لَطيفُ تَعالَيْتَ يا شَريفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَبُّ تَعالَيْت...
	سُبْحانَكَ يا ماجِدُ تَعالَيْتَ يا واحِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا واسِعُ تَعالَيْتَ يا مُوَسِّعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا رَؤُفُ تَعالَيْتَ يا عَطوُفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا فَرْدُ تَعالَيْتَ يا وِتْرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا مُقيتُ تَعالََیْتَ يا مُحيطُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا وَكيلُ تَعالَيْتَ يا عَدْلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُبينُ تَعالَيْتَ يا مَتينُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا بَرُّ تَعالَيْ...
	سُبْحانَكَ يا رَشيدُ تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا نُورُ تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا نَصيرُ تَعالَيْتَ يا ناصِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ
	سُبْحانَكَ يا صَبُورُ تَعالَيْتَ يا صابِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُحْصى تَعالَيْتَ يا مُنْشِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ تَعالَيْتَ يا دَيّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ سُبْحانَكَ يا مُغيثُ تَ...
	(1) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَللّهُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريمُ يا مُقيمُ يا عَظيمُ يا قَديمُ يا عَليمُ يا حَليمُ يا حَكيمُ سُبْحانَكَ يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النَّارِ يا رَبِّ
	(2) يا سَيِّدَ السَّادَاتِ يا مُجيبَ الدَّعَوَاتِ يا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يا وَلِىَّ الْحَسَناتِ يَا غَافِرَ الْخَطيئاتِ يا مُعْطِىَ الْمَسْئَلاتِ يا قابِلَ التَّوْباتِ يا سَامِعَ الاصْوَاتِ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ
	(3) يا خَيْرَ الغافِرينَ ياخَيْرَ الفاتِحينَ يا خَيْرَ النَّاصِرينَ يا خَيْرَ الحَاكِمينَ يا خَيْرَ الرَّازِقينَ يا خَيْرَ الوَارِثينَ يا خَيْرَ الحَامِدينَ يا خَيْرَ الذَّاكِرينَ يا خَيْرَ المُنْزِلينَ يا خَيْرَ المُحْسِنينَ
	(4) يا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمالُ يا مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمالُ يا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْجَلالُ يا مَنْ هُوَ الْكَبيرُ الْمُتَعالُِ يا مُنْشِى ءَ الْسَّحَابِ الثِّقالِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ الْمِحَالِ يا مَنْ هُوَ سَريعُ الْحِسَابِ يا مَ...
	(5) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ يا دَيَّانُ يا بُرْهَانُ يا سُلْطَانُ يا رِضْوَانُ يا غُفْرَانُ يا سُبْحَانُ يا مُسْتَعَانُ يا ذَا الْمَنِّ وَالْبَيَانِ
	(6) يا مَنْ تَواضَعَ كُل ُّشَىْءٍ لِعَظَمَتِهِ يا مَنِ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَىْءٍ لِقُدْرَتِهِ يا مَنْ ذَلَّ كُلّ ُشَىْءٍ لِعِزَّتِهِ يا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَىْءٍ لِهَيْبَتِهِ يا مَنِ انْقَادَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ يا مَنْ تَشَقَّقَتِ الجِبَالُ مِ...
	(7) يَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا كاشِفَ البَلاَيَا يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا يَا مُجْزِلَ العَطَايَا يَا وَاهِبَ الهَدَايَا یَا رَازِقَ البَرَايَا يا قَاضِىَ المَنَايَا يَا سَامِعَ الشَّكَايَا يا بَاعِثَ البَرَايَا يَا مُطْلِقَ الاُسَارى
	(8) يا ذَا الحَمْدِ وَالثَّناءِ يا ذَا الفَخْرِ وَ اْلبَهاءِ يا ذَا الْمَجْدِ وَ السَّنَاءِ يا ذَا العَهْدِ وَ الوَفاءِ يا ذَا العَفْوِ وَ الرِّضاءِ يا ذَا المَنِّ وَ العَطاءِ يا ذَا الفَصْلِ وَ الْقَضاءِ يا ذَا العِزِّ وَ البَقاءِ يا ذَا الجُودِ وَ ا...
	(9) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مَانِعُ يا دَافِعُ يا رَافِعُ يا صَانِعُ يا نَافِعُ يا سَامِعُ يا جَامِعُ يا شَافِعُ يا وَاسِعُ يا مُوسِعُ
	(10) يا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يا  خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ يا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ يا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوبٍ يا فَارِجَ كُلِّ مَهْمُومٍ يا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُومٍ يا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُولٍ يا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوبٍ يا...
	(11) يا عُدَّتى عِنْدَ شِدَّتى يا رَجائى عِنْدَ مُصيبَتى يا مُونِسى عِنْدَ وَحْشَتى يا صَاحِبى عِنْدَ غُرْبَتى يا وَلِيّى عِنْدَ نِعْمَتى يا غِياثى عِنْدَ كُرْبَتى يا دَليلى عِنْدَ حَيْرَتى يا غَنائى عِنْدَ افْتِقارى يا مَلْجَأی عِنْدَ اضْطِرارى يا مُ...
	(12) يا عَلامَ الغُيُوبِ يا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يا سَتَّارَ العُيُوبِ يا كَاشِفَ الكُرُوبِ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ يا طَبيبَ القُلُوبِ يا مُنَوِّرَ القُلُوبِ يا اَنيسَ القُلُوبِ يا مُفَرِّجَ الهُمُومِ يا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ
	(13) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاْسمِكَ يا جَليلُ يا جَميلُ يا وَكيلُ يا كَفيلُ يا دَليلُ يا قَبيلُ يا مُديلُ يا مُنيلُ يا مُقيلُ يا مُحيلُ
	(14)يا دَليلَ المُتَحَيِّرينَ يا غِياثَ المُسْتَغيثينَ يا  صَريخَ المُسْتَصْرِخينَ يا جارَ المُسْتَجيرينَ يا اَمَانَ الخَائِفينَ يا عَوْنَ المُؤْمِنينَ يا رَاحِمَ المَسَاكينَ يا مَلْجَاءَ الْعَاصينَ يا غَافِرَ المُذْنِبينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ المُضْطَ...
	(15) يا ذَا الجُودِ وَ الإِحْسانِ يا ذَا الفَضْلِ وَ الإِمْتِنَانِ يا ذَا الامْنِ وَ الامَانِ يا ذَا القُدْسِ وَ السُّبْحَانِ يا ذَا الحِكْمَةِ وَ البَيانِ يا ذَا الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوانِ يا ذَا الحُجَّةِ وَ البُرْهانِ يا ذَا العَظَمَةِ وَ السُّلْطا...
	(16) يا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ اِلهُ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ هُوَ عَ...
	(17) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُؤْمِنُ يا مُهَيْمِنُ يا مُكَوِّنُ يا مُلَقِّنُ يا مُبَيِّنُ يا مُهَوِّنُ يا مُمَكِّنُ يا مُزَيِّنُ يا مُعْلِنُ يا مُقَسِّمُ
	(18) يا مَنْ هُوَ فى مُلْكِهِ مُقيمٌ يا مَنْ هُوَ فى سُلْطَانِهِ قَديمٌ يا مَنْ هُو فى جَلاَلِهِ عَظيمٌ يا مَنْ هُوَ عَلى عِبَادِهِ رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَريمٌ يا مَنْ...
	(19) يا مَنْ لا يُرْجى اِلاَّ فَضْلُهُ يا مَنْ لا يُسْئَلُ اِلاَّ عَفْوُهُ يا مَنْ لا يُنْظَرُ اِلاَّ بِرُّهُ يا مَنْ لا يُخَافُ اِلاَّ عَدْلُهُ يا مَنْ لا يَدُومُ اِلاَّ مُلْكُهُ يا مَنْ لا سُلْطَانَ اِلاَّ سُلْطَانُهُ يا مَنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ر...
	(20)يا فَارِجَ الهَمِّ يا كَاشِفَ الغَمِّ يا غَافِرَ الذَّنْبِ يا قَابِلَ التَّوْبِ يا خَالِقَ الخَلْقِ يا صَادِقَ الوَعْدِ يا مُوفِىَ العَهْدِ يا عَالِمَ السِّرِّ يا فَالِقَ الحَبِّ يا رَازِقَ الاَنَامِ
	(21) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَلِىُّ يا وَفِىُّ يا غَنِىُّ يا مَلِىُّ يا حَفِىُّ يا رَضِىُّ يا زَكِىُّ يا بَدِىُّ يا قَوِىُّ يا وَلِىُّ
	(22)يا مَنْ اَظْهَرَ الجَميلَ يا مَنْ سَتَرَ القَبيحَ يا مَنْ لَمْ يُؤاخِذْ بِالجَريرَةِ يا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يا عَظيمَ العَفْوِ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يا بَاسِطَ اليَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوى يا م...
	(23)يا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يا ذَا الرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ يا ذَا المِنَّةِ السَّابِقَةِ يا ذَا الحِكْمَةِ البَالِغَةِ يا ذَا القُدْرَةِ الكَامِلَةِ يا ذَا الحُجَّةِ القَاطِعَةِ يا ذَا الكَرامَةِ الظَّاهِرَةِ يا ذَا العِزَّةِ الدَّائِمَةِ يا ...
	(24) يا بَديعَ السَّمواتِ يا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ يا رَاحِمَ العَبَرَاتِ يا مُقيلَ العَثَرَاتِ يا سَاتِرَ العَوْرَاتِ يا مُحْيِىَ الاَمْوَاتِ يا مُنْزِلَ الآيَاتِ يا مُضَعِّفَ الحَسَنَاتِ يا مَاحِىَ السَّيِّئاتِ يا شَديدَ النَّقِمَاتِ
	(25) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُصَوِّرُ يا مُقَدِّرُ يا مُدَبِّرُ يا مُطَهِّرُ يا مُنَوِّرُ يا مُيَسِّرُ يا مُبَشِّرُ يا مُنْذِرُ يا مُقَدِّمُ يا مُؤَخِّرُ
	(26)يا رَبَّ البَيْتِ الحَرامِ يا رَبَّ الشَّهْرِ الحَرامِ يا رَبَّ البَلَدِ الْحَرامِ يا رَبَّ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ يا رَبَّ المَشْعَرِ الحَرامِ يا رَبَّ المَسْجِدِ الحَرامِ يا رَبَّ الحِلِّ وَالحَرامِ يا رَبَّ النُّورِ وَالظَّلامِ يا رَبَّ التَّحِ...
	(27) يا اَحْكَمَ الحَاكِمينَ يا اَعْدَلَ العَادِلينَ يا اَصْدَقَ الصَّادِقينَ يا اَطْهَرَ الطَّاهِرينَ يا اَحْسَنَ الخَالِقينَ يا اَسْرَعَ الحَاسِبينَ يا اَسْمَعَ السَّامِعينَ يا اَبْصَرَ النَّاظِرينَ يا اَشْفَعَ الشَّافِعينَ يا اَكْرَمَ الاَكْرَمينَ
	(28) يا عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَهُ يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ يا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ يا غِيَاثَ مَنْ لا غِيَاثَ لَهُ يا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ يا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ يا مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لَهُ يا ا...
	(29)اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَاصِمُ يا قَائِمُ يا دَائِمُ يا رَاحِمُ يا سَالِمُ يا حَاكِمُ يا عَالِمُ يا قَاسِمُ يا قَابِضُ يا بَاسِطُ
	(30) يا عَاصِمَ مَنِ اسْتَعْصَمَهُ يا رَاحِمَ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ يا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ يا نَاصِرَ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ يا حَافِظَ مَنِ اسْتَحْفَظَهُ يا مُكْرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَهُ يا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ يا صَريخَ مَنِ اسْتَصْرَخَهُ يا مُ...
	(31) يا عَزيزاً لا يُضَامُ يا لَطيفاً لا يُرَامُ يا قَيُّوماً لا يَنَامُ يا دَائِماً لا يَفُوتُ يا حَيّاً لا يَمُوتُ يا مَلِكاً لا يَزُولُ يا باقِياً لا يَفْنى يا عَالِماً لا يَجْهَلُ يا صَمَداً لا يُطْعَمُ يا قَوِيّاً لا يَضْعُفُ
	(32)اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَحَدُ يا وَاحِدُ يا شَاهِدُ يا مَاجِدُ يا حَامِدُ يا رَاشِدُ يا بَاعِثُ يا وَارِثُ يا ضَارُّ يا نَافِعُ
	(33) يا اَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظيمٍ يا اَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَريمٍ يا اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحيمٍ يا اَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَليمٍ يا اَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكيمٍ يا اَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَديمٍ يا اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبيرٍ يا اَلْطَفَ مِنْ كُلِّ لَطيفٍ يا اَج...
	(34) يا كَريمَ الصَّفْحِ يا عَظيمَ المَنِّ يا كَثيرَ الخَيْرِ يا قَديمَ الفَضْلِ يا دائِمَ اللُّطْفِ يا لَطيفَ الصُّنْعِ يا مُنَفِّسَ الكَرْبِ يا كَاشِفَ الضُّرِّ يا مالِكَ المُلْكِ يا قاضِىَ الحَقِّ
	(35) يا مَنْ هُوَ فى عَهْدِهِ وَفِىُّ يا مَنْ هُوَ فى وَفائِهِ قَوِىُّ يا مَنْ هُوَ فى قُوَّتِهِ عَلِىُّ يا مَنْ هُوَ فی عُلُوِّهِ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ فى قُرْبِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ فى لُطْفِهِ شَريفٌ يا مَنْ هُوَ فى شَرَفِهِ عَزيزٌ يا مَنْ هُوَ فى ع...
	(36) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا كَافى يا شَافى يا وَافى يا مُعَافى يا هَادى يا دَاعى يا قَاضى يا رَاضى يا عَالى يا بَاقى
	(37) يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ خَاضِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ خَاشِعٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ كَائِنٌ لَهُ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ مَوْجُودٌ بِهِ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ مُنيبٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ خائِفٌ مِنْهُ يا مَنْ كُلُّ شَىْءٍ قائِمٌ بِهِ يا ...
	(38) يا مَنْ لا مَفَرَّ اِلاَّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَفْزَعَ اِلاَّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَقْصَدَ اِلاَّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا مَنْجا مِنْهُ اِلاَّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا يُرْغَبُ اِلاَّ اِلَيْهِ يا مَنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِهِ يامَنْ لا يُسْتَعان...
	(39) يا خَيْرَ المَرْهُوبينَ يا خَيْرَ المَرْغُوبينَ يا خَيْرَ المَطْلُوبينَ يا خَيْرَ المَسْئُولينَ يا خَيْرَ المَقْصُودينَ يا خَيْرَ المَذْكُورينَ يا خَيْرَ المَشْكُورينَ يا خَيْرَ المَحْبُوبينَ يا خَيْرَ المَدْعُوّينَ يا خَيْرَ المُسْتَأنِسينَ
	(40) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا غَافِرُ يا سَاتِرُ يا قَادِرُ يا قَاهِرُ يا فَاطِرُ يا كَاسِرُ يا جَابِرُ يا ذَاكِرُ يا نَاظِرُ يا نَاصِرُ
	(41) يا مَنْ خَلَقَ فَسَوّى يا مَنْ قَدَّرَ فَهَدى يا مَنْ يَكْشِفُ البَلْوى يا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوى يا مَنْ يُنْقِذُ الغَرْقى يا مَنْ يُنْجِى الهَلْكى يا مَنْ يَشْفِى المَرْضى يا مَنْ اَضْحَكَ وَاَبْكى يا مَنْ اَمَاتَ وَاَحْيى يا مَنْ خَلَقَ الزَّ...
	(42 (يا مَنْ فىِ البَرِّ وَالبَحْرِ سَبيلُهُ يا مَنْ فِى الافَاقِ ايَاتُهُ يا مَنْ فِى الاَياتِ بُرْهَانُهُ يا مَنْ فِى المَمَاتِ قُدْرَتُهُ يا مَنْ فِى القُبُورِ عِبْرَتُهُ يا مَنْ فِى القِيمَةِ مُلْكُهُ يا مَنْ فِى الحِسَابِ هَيْبَتُهُ يا مَنْ فِى ا...
	(43) يا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الخَائِفُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ المُذْنِبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَقْصِدُ المُنيبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَلْجَأُ المُتَحَيِّرُونَ يا مَنْ بِهِ يَسْتَأنِسُ المُريدُونَ يا مَنْ ب...
	(44) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَبيبُ يا طَبيبُ ياقَريبُ يا رَقيبُ يا حَسيبُ يا مَُهيبُ يا مُثيبُ يا مُجيبُ يا خَبيرُ يا بَصيرُ

	(45) يا اَقَرَبَ مِنْ كُلِّ قَريبٍ يا اَحَبَّ مِنْ كُلِّ حَبيبٍ يا اَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصيرٍ يا اَخْبَرَ مِنْ كُلِّ خَبيرٍ يا اَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَريفٍ يا اَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفيعٍ يا اَقْوى مِنْ كُلِّ قَوِي يا اَغْنى مِنْ كُلِّ غَنِىٍّ يا اَجْوَدَ...
	(46)يا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ يا صَانِعاً غَيْرَ مَصْنُوعٍ يا خَالِقاً غَيْرَ مَخْلُوقٍ يا مَالِكاً غَيْرَ مَمْلُوكٍ يا قَاهِراً غَيْرَ مَقْهُورٍ يا رَافِعاً غَيْرَ مَرْفُوعٍ يا حَافِظاً غَيْرَ مَحْفُوظٍ يا نَاصِراً غَيْرَ مَنْصُورٍ يا شَاهِداً غَي...
	(47) يا نُورَ النُّورِ يا مُنَوِّرَ النُّورِ يا خَالِقَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ النُّورِ يا مُقَدِّرَ النُّورِ يا نُورَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يا نُوراً لَيْسَ كَمِثْلِهِ نُورٌ
	(48) يا مَنْ عَطائُهُ شَريفٌ يا مَنْ فِعْلُهُ لَطيفٌ يا مَنْ لُطْفُهُ مُقيمٌ يا مَنْ اِحْسانُهُ قَديمٌ يا مَنْ قَوْلُهُ حَقُّ يا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ يا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يا مَنْ عَذابُهُ عَدْلٌ يا مَنْ ذِكْرُهُ حُلْوٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ
	(49) اَللَّهُمَّ  إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَهِّلُ يا مُفَصِّلُ يا مُبَدِّلُ يا مُذَلِّلُ يا مُنَزِّلُ يا مُنَوِّلُ يا مُفْضِلُ يا مُجْزِلُ يا مُمْهِلُ يا مُجْمِلُ
	(50) يا مَنْ يَرى وَ لا يُرى يا مَنْ يَخْلُقُ وَ لا يُخْلَقُ يا مَنْ يَهْدى وَ لا يُهْدى يا مَنْ يُحْيى وَ لا يُحْيى يا مَنْ يَسْئَلُ وَ لا يُسْئَلُ يا مَنْ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ يا مَنْ يُجيرُ وَ لا يُجَارُ عَلَيْهِ يا مَنْ يَقْضى وَ لا يُقْضى عَلَ...
	(51) يا نِعْمَ الحَسيبُ يا نِعْمَ الطَّبيبُ يا نِعْمَ الرَّقيبُ يا نِعْمَ القَريبُ يا نِعْمَ المُجيبُ يا نِعْمَ الحَبيبُ يا نِعْمَ الكَفيلُ يا نِعْمَ الَوْكيلُ يا نِعْمَ المَوْلى يا نِعْمَ النَّصيرُ
	(52)يا سُرُورَ العَارِفينَ يا مُنَى المُحِبّينَ يا اَنيسَ المُرِيدِينَ يا حَبِيبَ التَّوَّابينَ يا رَازِقَ المُقِلّينَ يا رَجاءَ المُذْنِبينَ يا قُرَّةَ عَيْنِ العَابِدينَ يا مُنَفِّسَ عَنِ المَكْرُوبينَ يَا مُفَرِّجَ عَنِ المَغْمُومينَ يا اِلهَ الاو...
	(53) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا رَبَّنا يا اِلهَنا يا سَيِّدَنا يا مَوْلانا يا نَاصِرَنا يا حَافِظَنا يا دَليلَنا يا مُعينَنا يا حَبيبَنا يا طَبيبَنا
	(54) يا رَبَّ النَّبيّينَ وَ الاَبْرارِ يا رَبَّ الصِّدّيقينَ وَ الاَخْيارِ يا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يا رَبَّ الصِّغَارِ وَ الكِبَارِ يا رَبَّ الحُبُوبِ وَ الثِّمَارِ يا رَبَّ الاَنهََارِ وَ الاَشْجَارِ يا رَبَّ الصَّحَارى وَ القِفَارِ يا رَبَّ ...
	(55) يا مَنْ نَفَذَ فى كُلِّ شَىْءٍ اَمْرُهُ يا مَنْ لَحِقَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمُهُ يا مَنْ بَلَغَتْ اِلى كُلِّ شَىْءٍ قُدْرَتُهُ يا مَنْ لا تُحْصِى العِبَادُ نِعَمَهُ يا مَنْ لا تَبْلُغُ الخَلاَئِقُ شُكْرَهُ يا مَنْ لا تُدْرِكُ الاَفْهامُ جَلالَهُ يا...
	(56)يا مَنْ لَهُ المَثَلُ الاَعْلى يا مَنْ لَهُ الصِّفَاتُ العُلْيَا يا مَنْ لَهُ الاَخِرَةُ وَ الاُولى يا مَنْ لَهُ الجَنَّةُ الْمَأوى يا مَنْ لَهُ الاَياتُ الكُبْرى يا مَنْ لَهُ الاسْماءُ الْحُسْنى يا مَنْ لَهُ الحُكْمُ وَ القَضاءُ يا مَنْ لَهُ اله...
	(57)اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا عَفُوُّ يا غَفُورُ يا صَبُورُ يا شَكُورُ يا رَؤُفُ يا عَطُوفُ يا مَسْئُولُ يا وَدُودُ يا سُبُّوحُ يا قُدُّوسُ
	(58)يا مَنْ فِى السَّماءِ عَظَمَتُهُ يا مَنْ فِى الاَرْضِ ايَاتُهُ يا مَنْ فى كُلِّ شَىْءٍ دَلائِلُهُ يا مَنْ فِى البِحَارِ عَجَائِبُهُ يا مَنْ فِى الجِبَالِ خَزَائِنُهُ يا مَنْ يَبْدَءُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ يا مَنْ اِلَيْهِ يَرْجِعُ الاَمْرُ كُلّ...
	(59) يا حَبيبَ مَنْ لا حَبيبَ لَهُ يا طَبيبَ مَنْ لا طَبيبَ لَهُ يا مُجيبَ مَنْ لا مُجيبَ لَهُ يا شَفيقَ مَنْ لا شَفيقَ لَهُ يا رَفيقَ مَنْ لا رَفيقَ لَهُ يا مُغيثَ مَن لا مُغيثَ لَهُ يا دَليلَ مَنْ لا دَليلَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ لا اَنيسَ لَهُ يا راحِ...
	(60) يا كَافِىَ مَنِ اسْتَكْفاهُ يا هادِىَ مَنِ اسْتَهْداهُ يا كَالِئَ مَنِ اسْتَكْلاهُ يا رَاعِىَ مَنِ اسْتَرْعَاهُ يا شَافِىَ مَنِ اسْتَشْفَاهُ يا قَاضِىَ مَنِ اسْتَقْضَاهُ يا مُغْنِىَ مَنِ اسْتَغْنَاهُ يا مُوفِىَ مَنِ اسْتَوْفَاهُ يا مُقَوِّىَ مَنِ...
	(61)  اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا خَالِقُ يا رَازِقُ يا نَاطِقُ يا صَادِقُ يا فَالِقُ يا فَارِقُ يا فَاتِقُ يا رَاتِقُ يا سَابِقُ يا سَامِقُ
	(62) يا مَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ يا مَنْ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ الاَنْوَارَ يا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَ الحَرُورَ يا مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ يا مَنْ قَدَّرَ الخَيْرَ وَ الشَّرَّ يا مَنْ خَلَقَ المَوْتَ وَ الحَيوةَ يا مَنْ لَهُ ...
	(63) يا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ المُرِيدِينَ يا مَنْ يَعْلَمُ ضَميرَ الصَّامِتينَ يا مَنْ يَسْمَعُ اَنينَ الوَاهِنينَ يا مَنْ يَرى بُكَاءَ الخَائِفينَ يا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلينَ يا مَنْ يَقْبَلُ عُذْرَ التَّائِبينَ يا مَنْ لا يُصْلِحُ عَمَل...
	(64) يا دَائِمَ البَقَاءِ يا سَامِعَ الدُّعَاءِ يا وَاسِعَ العَطَاءِ يا غَافِرَ الخَطَاءِ يا بَديعَ السَّمَاءِ يا حَسَنَ البَلاَءِ ياجَميلَ الثَّنَاءِ يا قَديمَ السَّنَاءِ يا كَثيرَ الوَفَاءِ يا شَريفَ الجَزَاءِ
	(65)  اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَتَّارُ يا غَفَّارُ يا قَهَّارُ يا جَبَّارُ يا صَبَّارُ يا بَارُّ يا مُخْتَارُ يا فَتَّاحُ يا نَفَّاحُ يا مُرْتَاحُ
	(66) يا مَنْ خَلَقَنى وَ سَوّانِى يا مَنْ رَزَقَنى وَ رَبَّانِى يا مَنْ اَطْعَمَنِى وَ سَقَانِى يا مَنْ قَرَّبَنِى وَ اَدْنَانِى يا مَنْ عَصَمَنِى وَ كَفَانِى يا مَنْ حَفَظَنِى وَ كَلاَنِى يا مَنْ اَعَزَّنِى وَ اَغْنَانِى يا مَنْ وَ فَّقَنِى وَ هَدَان...
	(67) يا مَنْ يُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ يا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يا مَنْ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ اِلا بِاِذْنِهِ يا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ يا مَن لا مُعَقِّبَ لِحُ...
	(68) يا مَنْ جَعَلَ الاَرْضَ مِهَاداً يا مَنْ جَعَلَ الجِبَالَ اَوْتَاداً يا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً يا مَنْ جَعَلَ القَمَرَ نُوراً يا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً يا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشاً يا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتاً يا مَنْ ج...
	(69)اَللَّهُمَّ إِِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا سَميعُ يا شَفيعُ يا رَفيعُ يا مَنيعُ يا سَريعُ يا بَديعُ يا كَبيرُ يا قَديرُ يا خَبيرُ يا مُجيرُ
	(70) يا حَيّاً قَبْلَ كُلِّ حَي يا حَيّاً بَعْدَ كُلِّ حَي يا حَىُّ الَّذى لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَىُّ يا حَىُّ الَّذى لا يُشَارِكُهُ حَىُّ يا حَىُّ الَّذى لا يَحْتَاجُ اِلى حَي يا حَىُّ الَّذى يُميتُ كُلَّ حَي يا حَىُّ الَّذى يَرْزُقُ كُلَّ حَي يا حَيّاً...
	(71) يا مَنْ لَهُ ذِكْرٌ لا يُنْسى يا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفى يا مَنْ لَهُ نِعَمٌ لا تُعَدُّ يا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لا يَزُولُ يا مَنْ لَهُ ثَنَاءٌ لا يُحْصى يا مَنْ لَهُ جَلالٌ لا يُكَيَّفُ يا مَنْ لَهُ كَمَالٌ لا يُدْرَكُ يا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لا يُرَ...
	(72) يا رَبَّ العَالَمينَ يا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يا غَايَةَ الطَّالِبينَ يا ظَهْرَ اللاجينَ يا مُدْرِكَ الهَارِبينَ يا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرينَ يا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابينَ يا مَنْ يُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ يا مَنْ يُحِبُّ المُحْسِنينَ يا مَنْ هُو...
	(73)اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا شَفيقُ يا رَفيقُ يا حَفيظُ يا مُحيطُ يا مُقيتُ يا مُغيثُ يا مُعِزُّ يا مُذِلُّ يا مُبْدِئُ يا مُعيدُ
	(74) يا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلا ضِدٍّ يا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ يا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَيْبٍ يا مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا كَيْفٍ يا مَنْ هُوَ قَاضٍ بِلا حَيْفٍ يا مَنْ هُوَ رَبٌّ بِلا وَزيرٍ يا مَنْ هُوَ عَزيزٌ بِلا ذُلٍّ يا مَنْ هُوَ غَنِىٌّ بِلا ف...
	(75) يا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرينَ يا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرينَ يا مَنْ حَمْدُهُ عِزُّ لِلْحَامِدينَ يا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطيعينَ يا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبينَ يا مَنْ سَبيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنيبينَ يا مَنْ آيَاتُهُ...
	(76) يا مَنْ تَبارَكَ اسْمُهُ يا مَنْ تَعَالى جَدُّهُ يا مَنْ لا اِلهَ غَيْرُهُ يا مَنْ جَلَّ ثَنَائُهُ يا مَنْ تَقَدَّسَتَ اَسْمَائُهُ يا مَنْ يَدُومُ بَقَائُهُ يا مَنِ العَظَمَةُ بَهَائُهُ يا مَنِ الكِبْرِيَاءُ رِدَائُهُ يَا مَنْ لا تُحْصى الائُهُ ي...
	(77) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُعينُ يا اَمينُ يا مُبينُ يا مَتينُ يا مَكينُ يا رَشيدُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا شَديدُ يا شَهيدُ
	(78) يا ذَا العَرْشِ الْمَجيدِ يا ذَا القَوْلِ السَّديدِ يا ذَا الفِعْلِ الرَّشيدِ يا ذَا البَطْشِ الشَّديدِ يا ذَا الوَعْدِ وَالوَعيدِ يا مَنْ هُوَ الوَلِىُّ الحَميدُ يا مَنْ هُوَ فَعّالٌ لِما يُريدُ يا مَنْ هُوَ قَريبٌ غَيْرُ بَعيدٍ يا مَنْ هُوَ عَل...
	(79) يا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَ لا وَزيرَ يا مَنْ لا شَبيهَ لَهُ وَ لا نَظيرَ يا خَالِقَ الشَّمْسِ وَ القَمَرِ الْمُنيرِ يا مُغْنِىَ البَائِسِ الْفَقيرِ يا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغيرِ يا رَاحِمَ الشَّيْخِ الكَبيرِ يا جَابِرَ العَظْمِ الْكَسيرِ يا عِصْم...
	(80) يا ذَا الجُودِ وَ النِّعَمِ يا ذَا الفَضْلِ وَ  الْكَرَمِ يا خَالِقَ اللَّوْحِ وَ القَلَمِ يا بارِئَ الذَّرِّ وَ النَّسَمِ يا ذَا البَأسِ وَ النِّقَمِ يا مُلْهِمَ العَرَبِ وَ الْعَجَمِ يا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الاَلَمِ يا عَالِمَ السِّرِّ وَ الهِمَ...
	(81)  اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا فَاعِلُ يا جَاعِلُ يا قَابِلُ يا كَامِلُ يا فَاصِلُ يا وَاصِلُ يا عَادِلُ يا غَالِبُ يا طَالِبُ يا وَاهِبُ
	(82) يا مَنْ اَنْعَمَ بِطَوْلِهِ يا مَنْ اَكْرَمَ بِجُودِهِ يا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ يا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ يا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ يا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبيرِهِ يا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ يا مَنْ دَنى فى عُلُّوِ...
	(83) يا مَنْ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ يا مَنْ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ يا مَنْ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ يا مَنْ يُصَ...
	(84) يا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً يا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْراً يا مَنْ لا يُشْرِكُ فى حُكْمِهِ اَحَداً يا مَنْ جَعَلَ المَلائِكَةَ رُسُلاً يا مَنْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجاً يا مَنْ جَعَلَ الاَرْضَ قَراراً يا مَنْ خَلَقَ ...
	(85)اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا اَوَّلُ يا اخِرُ يا ظَاهِرُ يا بَاطِنُ يا بَرُّ يا حَقُّ يا فَرْدُ يا وِتْرُ يا صَمَدُ يا سَرْمَدُ
	(86) يا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عُرِفَ يا اَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ يا اَجَلَّ مَشْكُورٍ شُكِرَ يا اَعَزَّ مَذْكُورٍ ذُكِرَ يا اَعْلى مَحْمُودٍ حُمِدَ يا اَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ يا اَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وُصِفَ يا اَكْبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ يا اَكْرَمَ مَسْئُول...
	(87) يا حَبيبَ البَاكينَ يا سَيِّدَ المُتَوَكِّلينَ يا هَادِىَ المُضِلّينَ يا وَلِىَّ المُؤْمِنينَ يا اَنيسَ الذَّاكِرينَ يا مَفْزَعَ المَلْهُوفينَ يا مُنْجِىَ الصَّادِقينَ يا اَقْدَرَ القَادِرينَ يا اَعْلَمَ العَالِمينَ يا اِلهَ الخَلْقِ اَجْمَعينَ
	(88) يا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يا مَنْ عُصِىَ فَغَفَرَ يا مَنْ لا تَحْويهِ الفِكَرُ يا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ اَثَرٌ يا رَازِقَ البَشَرِ يا مُقَدِّرَ كُل...
	(89) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا حَافِظُ يا بَارِئُ يا ذَارِئُ يا بَاذِخُ يا فَارِجُ يا فَاتِحُ يا كَاشِفُ يا ضَامِنُ يا آمِرُ يا نَاهِى
	(90)يا مَنْ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ اِلاَّ هُوَ يا مَنْ لا يَصْرِفُ السُوءَ اِلاَّ هُوَ يا مَنْ لايَخْلُقُ الخَلْقَ اِلاَّ هُوَ يا مَنْ لايَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلا هُوَ يا مَنْ لا يُتِمُّ النِّعْمَةَ اِلاَّ هُوَ يا مَنْ لا يُقَلِّبُ القُلُوبَ اِلاَّ هُوَ ...
	(91) يا مُعينَ الضُعَفَاءِ يا صَاحِبَ الغُرَبَاءِ يا نَاصِرَ الاَوْلِيَاءِ يا قَاهِرَ الاعْدَاءِ يا رَافِعَ السَّمَاءِ يا اَنيسَ الاصْفِيَاءِ ياحَبيبَ الاتْقِيَاءِ يا كَنْزَ الفُقَرَاءِ يا اِلهَ الاَغْنِيَاءِ يا اَكْرَمَ الكُرَمَاءِ
	(92) يا كَافِياً مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يا قَائِماً عَلى كُلِّ شَىْءٍ يا مَنْ لا يُشْبِهُهُ شَىْءٌ يا مَنْ لا يَزيدُ فى مُلْكِهِ شَىْءٌ يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَىْءٌ يا مَنْ لا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِنِهِ شَىْءٌ يا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ يا مَنْ ...
	(93) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُكْرِمُ يا مُطْعِمُ يا مُنْعِمُ يا مُعْطى يا مُغْنى يا مُقْنى يا مُفْنى يا مُحْيى يا مُرْضِى يا مُنْجِى
	(94) يا اَوَّلَ كُلِّ شَىْءٍ وَ آخِرَهُ يا اِلهَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مَليكَهُ يا رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَ صَانِعَهُ يا بَارِئَ كُلِّ شَىْءٍ وَ خَالِقَهُ يا قَابِضَ كُلِّ شَىْءٍ وَ بَاسِطَهُ يا مُبْدِئَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُعيدَهُ يا مُنْشِئَ كُلِّ شَىْءٍ وَ مُق...
	(95) يا خَيْرَ ذَاكِرٍ وَ مَذْكُورٍ يا خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ يا خَيْرَ حَامِدٍ وَ مَحْمُودٍ يا خَيْرَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ يا خَيْرَ دَاعٍ وَ مَدْعُوٍّ يا خَيْرَ مُجيبٍ وَ مُجَابٍ يا خَيْرَ مُونِسٍ وَ اَنيسٍ يا خَيْرَ صَاحِبٍ وَ جَليسٍ يا خَيْرَ...
	(96)يا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَاهُ مُجيبٌ يا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَطَاعَهُ حَبيبٌ يا مَنْ هُوَ اِلى مَنْ اَحَبَّهُ قَريبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقيبٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاهُ كَريمٌ يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ فى عَظَمَت...
	(97) اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يا مُسَبِّبُ يا مُرَغِّبُ يا مُقَلِّبُ يا مُعَقِّبُ يا مُرَتِّبُ يا مُخَوِّفُ يا مُحَذِّرُ يا مُذَكِّرُ يا مُسَخِّرُ يا مُغَيِّرُ
	(98) يا مَنْ عِلْمُهُ سَابِقٌ يا مَنْ وَعْدُهُ صَادِقٌ يا مَنْ لُطْفُهُ ظَاهِرٌ يا مَنْ اَمْرُهُ غَالِبٌ يا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمٌ يا مَنْ قَضَائُهُ كَائِنٌ يا مَنْ قُرْآنُهُ مَجيدٌ يا مَنْ مُلْكُهُ قَديمٌ يا مَنْ فَضْلُهُ عَميمٌ يا مَنْ عَرْشُهُ عَظ...
	(99) يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يا مَنْ لا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ يا مَنْ لا يُلْهيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ يا مَنْ لا يُغَلِّطُهُ سُؤالٌ عَنْ سُؤالٍ يا مَنْ لا يَحْجُبُهُ شَىْءٌ عَنْ شَىْءٍ يا مَنْ لا يُبْرِمُهُ اِلحَاحُ الْمُلِحّين...
	(100)يا حَليماً لا يَعْجَلُ يا جَوَاداً لا يَبْخَلُ يا صَادِقاً لا يُخْلِفُ يا وَهَّاباً لا يَمَلُّ يا قَاهِراً لا يُغْلَبُ يا عَظيماً لا يُوصَفُ يا عَدْلاً لا يَحيفُ يا غَنِيّاً لا يَفْتَقِرُ يا كَبيراً لا يَصْغُرُ يا حَافِظاً لايَغْفُلُ سُبْحانَكَ ...
	1 - PËRGJËRIMI I TË PENDUARVE
	2 - PËRGJËRIMI I ANKUESVE
	(Munàxhàtu-sh’shàk’kijn)
	3 - PËRGJËRIMI I TË FRIKËSUARVE
	4 - PËRGJËRIMI I SHPRESUESVE
	يا مَنْ اِذا سَئَلَهُ عَبْدٌ اَعْطاهُ وَ اِذا اَمَّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُناهُ وَ اِذا اَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَ اَدْناهُ وَ اِذا جاهَرَهُ بِالْعِصْيانِ سَتَرَ عَلى ذَنْبِهِ وَ غَطّاهُ وَ اِذا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ اَحْسَبَهُ وَكَفاهُ إِلهِى مَن...
	يا مَنْ سَعَدَ بِرَحْمَتِهِ الْقاصِدُونَ وَ لَمْ يَشْقَ بِنَقْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ كَيْفَ اَنْسيكَ وَ لَمْ تَزَلْ ذاكِرى وَ كَيْفَ اَلْهُو عَنْكَ وَ اَنْتَ مُراقِبى إِلهى بِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ يَدى وَ لِنَيْلِ عَطاياكَ بَسَطْتُ اَمَلى فَا...
	5 - PËRGJËRIMI I DËSHIRUESVE
	(Munàxhàtu-rr’rràgibijn)
	6 - PËRGJËRIMI I FALENDERUESVE
	إِلهى اَذْهَلَنى عَنْ اِقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِكَ وَاَعْجَزَنى عَنْ اِحْصاءِ ثَنائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ وَ شَغَلَنى عَنْ ذِكْرِ مَحامِدِكَ تَرادُفُ عَوائِدِكَ وَ اَعْيانى عَنْ نَشْرِ عَوارِفِكَ تَوالى اَياديكَ وَ هذا مَقامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُ...
	وَ تَضائَلَ فى جَنْبِ اِكْرامِكَ اِيّاىَ ثَنائى وَ نَشْرى جَلَّلَتْنى نِعَمُكَ مِنْ اَنْوارِ الإِيمانِ حُلَلاً وَضَرَبَتْ عَلَىَّ لَطائِفُ بِرّكَ مِنَ الْعِزِّ كِلَلاً وَقَلَّدَتْنى مِنَنُكَ قَلائِدَ لا تُحَلُّ وَ طَوَّقَتْنى اَطْواقاً لا تُفَلُّ فَا...
	7 - PËRGJËRIMI I TË BINDURVE
	اَللّهُمَّ اَلْهِمْنا طاعَتَكَ وَ جَنِّبْنا مَعْصِيَتَكَ وَ يَسِّرْ لَنا بُلُوغَ ما نَتَمَنّى مِنْ اِبْتِغاءِ رِضْوانِكَ وَ اَحْلِلْنا بُحْبُوحَةَ جِنانِكَ وَ اقْشَعْ عَنْ بَصائِرِنا سَحابَ الإِرْتِيابِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنا اَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ ...
	إِلهِى اِجْعَلْنِى مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الاخْيارِ وَ اَلْحِقْنى بِالصَّالِحِينَ الابْرارِ السَّابِقينَ اِلىَ الْمَكْرُمَاتِ الْمُسَارِعِينَ اِلىَ الْخَيْرَاتِ الْعَامِلينَ لِلْباقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ السَّاعِينَ اِلى رَفيعِ الدَّرَجَاتِ اِنَّكَ عَلى ...
	8 - PËRGJËRIMI I QËLLIMVËNËSVE
	9 - PËRGJËRIMI I TË DASHURUARVE
	إِلهِى مَنْ ذَا الَّذى ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً وَمَنْ ذَا الَّذى اَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ حِوَلاً إِلهِى فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَ وِلايَتِكَ وَ اَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَ مَحَبَّتِكَ وَ شَوَّقْتَ...
	وَ صَيَّرْتَهُ مِنْ صَالِحِى بَرِيَّتِكَ وَ اخْتَرْتَهُ لِمُنَاجَاتِكَ وَ قَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَىْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأبُهُمُ الإِرْتِياحُ اِلَيْكَ وَ الْحَنينُ وَ دَهْرُهُمُ الزَّفْرَةُ وَ الانينُ جِبَاهُهُمْ سَاجِدَ...
	10 - PËRGJËRIMI I AFRIMKËRKUESVE
	إِلهِى لَيْسَ لِى وَسيلَةٌ اِلَيْكَ اِلاَّ عَواطِفُ رَأفَتِكَ وَ لا لِى ذَريعَةٌ اِلَيْكَ اِلاَّ عَوارِفُ رَحْمَتِكَ وَ شَفاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ وَ مُنْقِذِ الاُْمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ فَاجْعَلْهُما لِى سَبَباً اِلى نَيْلِ غُفْرانِكَ وَ ص...
	يا مَنْ لا يَفِدُ الْوافِدُونَ عَلى اَكْرَمَ مِنْهُ وَ لا يَجِدُ الْقاصِدُونَ اَرْحَمَ مِنْهُ يا خَيْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحيدٌ وَ يا اَعْطَفَ مَنْ اَوى اِلَيْهِ طَريدٌ اِلى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدى وَ بِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفِّى فَلا تُول...
	11 - PËRGJËRIMI I NEVOJTARËVE
	إِلهِى كَسْرى لا يَجْبُرُهُ اِلاَّ لُطْفُكَ وَ حَنَانُكَ وَ فَقْرى لايُغْنيهِ اِلاَّ عَطْفُكَ وَ اِحْسَانُكَ وَ رَوْعَتِى لا يُسَكِّنُهَا اِلاَّ اَمَانُكَ وَ ذِلَّتِى لا يُعِزُّهَا اِلاَّ سُلْطَانُكَ وَ اُمْنِيَّتِى لا يُبَلِّغُنيهَا اِلاَّ فَضْلُكَ و...
	وَ سُقْمِى لا يَشْفيهِ اِلاَّ طِبُّكَ وَ غَمّى لا يُزيلُهُ اِلاَّ قُرْبُكَ وَ جُرْحى لا يُبْرِئُهُ اِلاَّ صَفْحُكَ وَ رَيْنُ قَلْبى لا يَجْلُوهُ اِلاَّ عَفْوُكَ وَ وَسْواسُ صَدْرى لا يُزيحُهُ اِلاَّ اَمْرُكَ فَيَا مُنْتَهى اَمَلِ الآمِلينَ وَ يَا غَاي...
	12 - PËRGJËRIMI I NJOHËSVE
	إِلهِى قَصُرَتِ الالْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثَنائِكَ كَما يَليقُ بِجَلالِكَ وَ عَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ اِدْراكِ كُنْهِ جَمالِكَ وَ انْحَسَرَتِ الابْصارُ دُونَ النَّظَرِ اِلى سُبُحَاتِ وَجْهِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَريقاً اِلى مَعْرِفَتِكَ اِلاَّ ب...
	وَ عَلَتْ لِسَبْقِ السَّعَادَةِ فِى الزَّهادَةِ هِمَمُهُمْ وَ عَذُبَ فى مَعينِ الْمُعامَلَةِ شِرْبُهُمْ وَ طابَ فى مَجْلِسِ الاُنْسِ سِرُّهُمْ وَ اَمِنَ فى مَوْطِنِ الْمَخافَةِ سِرْبُهُمْ وَ اطْمَأَنَتْ بِالرُّجُوعِ اِلى رَبِّ الارْبَابِ اَنْفُسُهُمْ...
	.
	13 - PËRGJËRIMI I PËRMENDËSVE
	إِلهِى لَوْ لاَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ اَمْرِكَ لَنَزَّهْتُكَ مِنْ ذِكْرى اِيّاكَ عَلى اَنَّ ذِكْرى لَكَ بِقَدْرى لا بِقَدْرِكَ وَ مَا عَسى اَنْ يَبْلُغَ مِقْدَارى حَتّى اُجْعَلَ مَحَلا لِتَقْديسِكَ وَ مِنْ اَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنا جَرَيانُ ذِكْرِك...
	وَ لا تَسْكُنُ النُّفُوسُ اِلاَّ عِنْدَ رُؤْيَاكَ اَنْتَ الْمُسَبَّحُ فى كُلِّ مَكَانٍ وَ الْمَعْبُودُ فى كُلِّ زَمَانٍ وَ الْمَوْجُودُ فى كُلِّ اَوَانٍ وَ الْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ الْمُعَظَّمُ فى كُلِّ جَنَانٍ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذ...
	14 - PËRGJËRIMI I TË STREHUARVE
	اَللّهُمَّ يا مَلاذَ اللائِذينَ وَ يَا مَعَاذَ الْعَائِذينَ وَ يَا مُنْجِىَ الْهَالِكينَ وَ يَا عاصِمَ الْبائِسينَ وَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ وَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا كَنْزَ الْمُفْتَقِرينَ وَيَا جَابِرَ الْمُنْكَسِرينَ وَيَا مَأوَى الْم...
	إِلهِى فَلا تُخْلِنا مِنْ حِمَايَتِكَ وَ لا تُعْرِنَا مِنْ رِعَايَتِكَ وَ ذُدْنَا عَنْ مَوَارِدِ الْهَلَكَةِ فَاِنَّا بِعَيْنِكَ وَ فى كَنَفِكَ وَ لَكَ اَسْئَلُكَ بِاَهْلِ خَاصَّتِكَ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ بَرِيَّتِكَ اَنْ تَجْعَلَ ...
	15- PËRGJËRIMI I TË PËRKORËVE
	إِلهِى اَسْكَنْتَنا دَاراً حَفَرَتْ لَنا حُفَرَ مَكْرِهَا وَ عَلَّقَتْنا بِاَيْدِى الْمَنَايَا فى حَبَائِلِ غَدْرِهَا فَإِلَيْكَ نَلْتَجِىءُ مِنْ مَكائِدِ خُدَعِهَا وَ بِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الإِغْتِرارِ بِزَخَارِفِ زِينَتِهَا فَاِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ ط...
	وَ اَذِقْنَا حَلاَوَةَ عَفْوِكَ وَ لَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ وَ اَقْرِرْ اَعْيُنَنَا يَوْمَ لِقائِكَ بِرُؤْيَتِكَ وَ اَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيا مِنْ قُلُوبِنَا كَمَا فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ وَ الابْرَارِ مِنْ خاصَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْ...
	TRI FJALË TË IMAMI ALIUT
	NË MEDITIMET E TIJ
	اِلهى كَفى بى عِزّاً اَنْ اَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفى بى فَخْراً  اَنْ تَكُونَ لى رَبّاً اَنْتَ كَما اُحِبُّ فَاجْعَلْنى كَما تُحِبُّ .
	اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ دُعائى اِذا دَعَوْتُكَ وَ اْسمَعْ نِدائى اِذا نادَيْتُكَ وَ اَقْبِلْ عَلىَّ اِذا ناجَيْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَيْكَ وَ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيكَ مُسْتَكيناً لَكَ مُتَضرِّعاً اِلَيْكَ راجِياً ل...
	وَ اِنْ خَذَلْتَنى فَمَنْ ذَا الَّذى يَنْصُرُنى اِلهى اَعُوذُ بِكَ مِنَ غَضَبِكَ وَ حُلُولِ سَخَطِكَ اِلهى اِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَاْهِلٍ لِرَحْمَتِكَ فَاَنْتَ اَهْلٌ اَنْ تَجُودَ عَلىَّ بِفَضْلِ سِعَتِكَ اِلهى كَاَنّى بِنَفْسى واقِفَةٌ بَيْنَ يَدَي...
	اِذْ لَمْ تُظْهِرْها لاَِحَدٍ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ فَلا تَفْضَحْنى يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلى رُؤُسِ الاْشْهادِ اِلهى جُودُكَ بَسَطَ اَمَلى وَعَفْوُكَ اَفْضَلُ مِنْ عَمَلى اِلهى فَسُرَّنى بِلِقائِكَ يَوْمَ تَقْضى فيهِ بَيْنَ عِبادِكَ اِلهى اعْتِذارى ...
	اِلهى لَوْ اَرَدْتَ هَوانى لَمْ تَهْدِنى وَ لَوْ اَرَدْتَ فَضيحَتى لَمْ تُعافِنى اِلهى ما اَظُنُّكَ تَرُدُّنى فى حاجَةٍ قَدْ اَفْنَيْتُ عُمْرى فى طَلَبِها مِنْكَ اِلهى فَلَكَ الْحَمْدُ اَبَداً اَبَداً دائِماً سَرْمَداً يَزيدُ وَ لا يَبيدُ كَما تُحِبُّ...
	اِلهى اِنْ كانَ صَغُرَ فى جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَلى فَقَدْ كَبُرَ فى جَنْبِ رَجائِكَ اَمَلى اِلهى كَيْفَ اَنْقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْخَيْبَةِ مَحْروماً وَ قَدْ كانَ حُسْنُ ظَنّى بِجُودِكَ اَنْ تَقْلِبَنى بِالنَّجاةِ مَرْحُوماً اِلهى وَ قَدْ اَفْنَيْتُ...
	اِلهى هَبْ لى قَلْباً يُدْنيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَ لِساناً يُرْفَعُ اِلَيْكَ صِدْقُهُ وَ نَظَراً يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ اِلهى إ نَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِكَ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَ مَنْ لاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ وَ مَنْ اَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوك...
	وَ اَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلوُبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ اِلهى وَ اجْعَلْنى مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ وَ لاحَظْ...
	اِلهى وَ اَلْحِقْنى بِنُورِ عِزِّكَ الاْبْهَجِ فَاَكُونَ لَكَ عارِفاً وَ عَنْ سِواكَ مُنْحَرِفاً وَ مِنْكَ خائِفاً مُراقِباً يا ذَا الْجَلالِ وَالاِْكْرامِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَ الِهِ الطّاهِرينَ وَ سَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً
	اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ الاَْمانَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لابَنُونَ اِلا ّمَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ وَ اَسْئَلُكَ الاَْمانَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً وَ اَسْئَلُكَ ال...
	وَ اَسْئَلُكَ الاَْمانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى مِنْ عَذابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ اَخيهِ وَ فَصيلَتِهِ الَّتى تُؤْويهِ وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ جَميعاً ثُمَّ يُنْجيهِ كَلا اِنَّها لَظى نَزّاعَةً لِلشَّوى مَوْلاىَ يا مَوْلا...
	مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْحَىُّ وَ اَنَا الْمَيِّتُ وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ اِلاَّ الْحَىُّ مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْباقى وَ اَنَا الْفانى وَ هَلْ يَرْحَمُ الْفانىَ اِلاَّ الْباقى مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الدّائِمُ وَ اَنَا الزّائِل...
	مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الدَّليلُ وَ اَنَا الْمُتَحَيِّرُ وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحَيِّرَ اِلاَّ الدَّليلُ مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغَفُورُ وَ  اَنَا الْمُذْنِبُ وَ هَلْ يَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلاَّ الْغَفُورُ مَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ الْ...
	HUTBE E PROFETIT NË PRITJE
	TË MUAJIT TË RAMAZANIT
	اَللّهُمَّ ارْزُقْنى حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرامِ فى عامى هذا وَ فى كُلِّ عامٍ ما اَبْقَيْتَنى فى يُسْرٍ مِنْكَ وَعافِيَةٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ وَ لا تُخْلِنى مِنْ تِلْكَ الْمواقِفِ الْكَريمَةِ وَ الْمَشاهِدِ الشَّريفَةِ وَزِيارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ ...
	DUÀJA: «O NDIHMUESI IM»
	DUÀTË-LUTJET E DITËVE
	دُعَاء الیَوم الثَانی: اَللَّهُمَّ قَرِّبْنى فيهِ اِلى مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّبْنى فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ وَفِّقْنى فيهِ لِقِرائِةِ ايَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
	دُعَاء الیَوم الثَالِث: اَللَّهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبيهَ وَ بَاعِدْنى فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَ التَّمْويهِ وَ اجْعَلْ لِى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاجْوَدينَ.
	دُعَاء الیَوم الرَّابِع: اَللَّهُمَّ قَوِّنى فيهِ عَلى اِقَامَةِ اَمْرِكَ وَ اَذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَ اَوْزِعْنى فيهِ لاِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ احْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ وَ سَِتْرِكَ يا اَبْصَرَ النَّاظِرينَ.
	دُعَاء الیَوم الخَامِس: اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ وَ اجْعَلْنى فيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحينَ القانِتينَ وَ اجْعَلنى فيهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ المُقَرَّبينَ بِرَأفَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
	دُعَاء الیَوم السَادِس: اَللَّهُمَّ لا تَخْذُلْنى فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَ لاتَضْرِبْنى بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَزَحْزِحْنِى فيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ اَيَاديكَ يا مُنْتَهى رَغْبَةِ الرَّاغِبينَ.
	دُعاء الَیوم السَّابِع: اَللَّهُمَّ اَعِنّى فيهِ عَلى صِيامِهِ وَ قِيامِهِ وَجَنِّبْنى فيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ  اثَامِهِ وَ ارْزُقْنى فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هَادِىَ الْمُضِلّينَ.
	دُعَاء الیَوم الثَامِن: اَللَّهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ رَحْمَةَ الاَيْتَامِ وَ اِطْعَامَ الطعَامِ وَ اِفْشآءَ السَّلامِ وَ صُحْبَةَ الكِرَامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الاَمِلينَ.
	دُعَاء الیَوم التَاسِع: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى فيهِ نَصيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الوَاسِعَةِ وَ اهْدِنى فيهِ لِبَراهينِكَ السَّاطِعَةِ وَ خُذْ بِنَاصِيَتى اِلى مَرْضَاتِكَ الجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشْتَاقينَ.
	دُعَاء الیَوم العَاشِر: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ وَ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ المُقَرَّبينَ اِلَيْكَ بِاِحْسَانِكَ يا غَايَةَ الطَّالِبينَ.
	دُعَاء الیَوم الحَادِی عَشر: اَللَّهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ فيهِ الإِحْسَانَ وَ كَرِّهْ اِلَىَّ فيهِ الْفُسُوقَ وَ العِصْيَانَ وَ حَرِّمْ عَلَىَّ فيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يا غِيَاثَ الْمُسْتَغيثينَ.
	دُعَاء الیَوم الثَّانِی عَشر: اَللَّهُمَّ زَيِّنّى فيهِ بِالسَِّتْرِ وَ العَفَافِ وَ اسْتُرْنى فيهِ بِلِبَاسِ القُنُوعِ وَ الكِفَافِ وَ احْمِلْنى فيهِ عَلَى العَدْلِ وَ الإِنْصَافِ وَ  امِنِّى فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخَائ...
	دُعَاء الیَوم الثَالِث عَشر: اَللَّهُمَّ طَهِّرْنى فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الاقْذَارِ وَ صَبِّرْنى فيهِ عَلى كَائِناتِ الاَقْدَارِ وَ وَفِّقْنى فيهِ لِلتُّقى وَ صُحْبَةِ الاَبْرَارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ المَسَاكينَ.
	دُعَاء الیَوم الرَّابِع عَشر: اَللَّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَرَاتِ وَ اَقِلْنى فيهِ مِنَ الخَطَايا وَ الهَفَوَاتِ وَ لا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَ الاَفَاتِ بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلِمينَ.
	DUÀJA E LAMTUMIRËS SË
	دعاء وداع شهر رمضان
	الفصل العاشر
	فی اعمال شهر ذی الحجة


	DITA E ARAFATIT
	DUAJA NË NATËN E ARAFATIT
	اَللّهُمَّ يا شاهِدَ كُلِّ نَجْوى وَ مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوى وَ عالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ مُنْتَهى كُلِّ حاجَةٍ يا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ عَلَى الْعِبادِ يا كَريمَ الْعَفْوِ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا جَوادُ يا مَنْ لا يُوارى مِنْهُ لَيْلٌ داجٍ وَ لا بَ...
	مِنهُ فَرائِصُ مَلائِكَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ جَبْرَئيلَ وَ ميكائيلَ وَ اِسْرافيلَ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ عَلى جَميعِ الاْنْبِيآءِ وَ جَميعِ الْمَلائِكَةِ وَ بِالاِْسْمِ الَّذى مَشى بِهِ الْخِضْرُ عَلى ...
	“Nuk ka zot tjetër përveç Teje, i Plotpushtetshëm që nuk të mungon asgjë e nuk ke nevojë për asgjë, je vetëm Ti dhe unë isha prej të padrejtëve.”; Ti iu përgjigje atij, e shpëtove atë prej gjendjes së rënduar, ashtu siç i shpëton Ti besimtarët; me emr...
	وَ قَوْلُهُ سُبْحانَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنينَ وَ اِنّا اِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبوُنَ وَ بِاسْمِكَ الَّذى تَنَزَّلَ بِهِ جَبْرَئيلُ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِاسْمِكَ الَّذى دَعاكَ بِهِ آدَمُ فَغَفَرْ...
	وَ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى شَقَقْتَ بِهِ الْبِحارَ وَ قامَتْ بِهِ الْجِبالُ وَ اخْتَلَفَ بِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ بِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثانى وَ الْقُرْآنِ الْعَظيمِ وَ بِحَقِّ الْكِرامِ الْكاتِبينَ وَ بِحَقِّ طه وَ يس وَ كهيعصَّ وَ حمعسق و...
	اَللّهُمَّ رَبَّ الرِّياحِ وَ ما ذَرَتْ وَ السَّمآءِ وَ ما اَظَلَّتْ وَ الاْرْضِ وَ ما اَقَلَّتْ وَ الشَّياطينِ وَما اَضَلَّتْ وَالْبِحارِ وَما جَرَتْ وَبِحَقِّ كُلِّ حَقٍّ هُوَ عَلَيْكَ حَقُّ وَ بِحَقِّ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبينَ وَ الرَّوح انِيّي...
	يا كاشِفَ كَرْبِ الْمَكْرُوبينَ يا فارِجَ هَمِّ الْمَهْمُوُمينَ يا بَديعَ السَّمواتِ وَ الاْرَضينَ يا مُنْتَهى غايَةِ الطّالِبينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ يا رَبَّ الْعالَمينَ يا دَيّانَ يَوْمِ الدّينِ يا اَجْوَدَ الا...
	وَ يَسِّرْ لِىَ السَّبيلَ وَ اَحْسِنْ لِىَ التَّيْسيرَ وَ لا تَخْذُلْنى فِى الْعَسيرِ وَ اهْدِنى يا خَيْرَ دَليلٍ وَ لا تَكِلْنى اِلى نَفْسى فِى الاُْموُرِ وَ لَقِّنى كُلَّ سُروُرٍ وَ اقْلِبْنى اِلى اَهْلى بِالْفَلاحِ وَ النَّجاحِ مَحْبوُراً فِى الْع...
	اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْنِ بَلائِكَ وَ صُنْعِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الاِْسْلامِ وَ اتِّباعِ السُّنَةِ يا رَبِّ كَما هَدَيْتَهُمْ لِدينِكَ وَ عَلَّمْتَهُمْ كِتابَكَ فَاهْدِنا وَ عَلِّمْنا وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْنِ بَلائِكَ وَ صُنْعِ...
	وَ بِيَدِكَ خَزآئِنُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ وَ اَنْتَ الْواحِدُ الْكَريمُ الْمُعْطِى الَّذى لا يُرَدُّ سآئِلُهُ وَ لا يُخَيَّبُ آمِلُهُ وَ لا يَنْقُصُ نآئِلُهُ وَ لا يَنْفَدُ ما عِنْدَهُ بَلْ يَزْدادُ كَثْرَةً وَ طيباً وَ عَطآءً وَ جوُداً وَ ارْزُقْن...
	و کان یکرر قوله يا رَبّ، و شغل کم حضر ممَّن کان حوله عن الدعاء لانفسهم و اقبلوا علی الاستماع له و التأمین علی دعائه ثمّ علت الاصوات بالبکاء معه و غربت الشمس و افاض الناس معه. اقول: الی هنا تمّ دعاء الحسین (ع) فی یوم عرفة علی ما اورده الکفعمی فی کتاب ا...
	اِلـهى اَنـَا الْفَقيرُ فى غِناىَ فَكَيْفَ لا اَكُونُ فَقيراً فى فَقْرى اِلـهى اَنـَا الْجاهِلُ فى عِلْمى فَكَيْفَ لا اَكُونُ جَهُولاً فى جَهْلى اِلـهى اِنَّ اخْتِلافَ تَدْبيرِكَ وَ سُرْعَةَ طَوآءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ الْعارِفينَ بِكَ عَنْ الس...
	اَفَتَمْنَعُنى مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفى اِلهى اِنْ ظَهَرَتِ الْمَحاسِنُ مِنّى فَبِفَضْلِكَ وَ لَكَ الْمِنَّةُ عَلَىَّ وَ اِنْ ظَهَرَتِ الْمَساوئُ مِنّى فَبِعَدْلِكَ وَ لَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ اِلهى كَيْفَ تَكِلُنى وَ قَدْ تَكَفَّلْتَ لى وَ كَيْ...
	اِلهى كُلَّما اَخْرَسَنى لُؤْمى اَنْطَقَنى كَرَمُكَ وَ كُلَّما ايَسَتْنى اَوْصافى اَطْمَعَتْنى مِنَنُكَ اِلهى مَنْ كانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِىَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ مَساويهِ مَساوِىَ وَ مَنْ كانَتْ حَقايِقُهُ دَعاوِىَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ دَعاويهِ دَعاوِ...
	حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَليلٍ يَدُلُّ عَليْكَ وَ مَتى بَعُدْتَ حَتّى تَكُونَ الآثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيباً وَ خَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصيباً اِلهى اَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ ...
	اِلـهى اَخْرِجْنى مِنْ ذُلِّ نَفْسى وَطَهِّرْنى مِــنْ شَكّـى وَ شِرْكى قَبْلَ حُلُولِ رَمْسى بِكَ اَنْتَصِرُ فَانْصُرْنى وَ عَلَيْكَ اَتَوَكَّلُ فَلا تَكِلْنى وَ اِيّاكَ اَسْئَلُ فَلا تُخَيِّبْنى وَفى فَضْلِكَ اَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنى وَ بِجَنابِكَ ...
	وَ اَنْتَ الَّذى هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا الَّذى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِىَ دُونَكَ بَدَلاً وَ لَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغى عَنْكَ مُتَحَوِّلاً كَيْفَ يُرْجى سِواكَ وَ اَنْتَ ما ...
	اِلهى كَيْفَ اَخيبُ وَ اَنْتَ اَمَلى اَمْ كَيْفَ اُهانُ وَ عَلَيْكَ مُتَّكَلى اِلـهى كَيْفَ اَسْتَعِزُّ وَ فِى الذِّلَّةِ اَرْكَزْتَنى اَمْ كَيْفَ لا اَسْتَعِزُّ وَ اِلَيْكَ نَسَبْتَنى اِلـهى كَيْفَ لا اَفْتَقِرُ وَ اَنْتَ الَّذى فِى الْفُقَرآءِ اَقَ...
	- دعاء الصباح ١٧٩ - دعاء كميل ١٨٩
	-  دعاء وداع شهر رمضان ٤٨٥
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