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TABELA E TRANSKRIPTIMIT DHE SIMBOLEVE
Ṣal-lallahu ‘alejhi we sel-lem (paqja dhe lavdërimi i
Allahut qofshin mbi të).

ﷺ


RaḍijAllahu ‘anhu (Allahu qoftë i kënaqur me të).

ã
ĩ

Zanorja ‘a’ e gjatë.
Zanorja ‘i’ e gjatë.

ũ

Zanorja ‘u’ e gjatë.

‘a

َع

Shqiptohet si a e rëndë, duke shtrënguar fytin.

‘u

َع

Shqiptohet si u e rëndë, duke shtrënguar fytin.

‘i

َع

Shqiptohet si i e rëndë, duke shtrënguar fytin.

‘ë

َع

Shqiptohet si ë e rëndë, duke shtrënguar fytin.

‘

ء

Shqiptohet si gjysmë ë-je (hemzeja).

ḍ

 ضShqiptohet si d e rëndë.

ḍh

ظ

Shqiptohet si dh e rëndë.

ġ

غ

Shqiptohet si g me grithje.

ḥ

ح

Shqiptohet si h e rëndë, duke shtrënguar fytin.

ḣ

خ

Shqiptohet si h e rëndë, me grithje.

ḳ

ق

Shqiptohet si k e rëndë.

ṣ

 صShqiptohet si s e rëndë.

ṭ

ط

Shqiptohet si t e rëndë.

w

و

Shqiptohet si w në anglisht.

Vini re! Shkronjat që shqiptohen njëjtë nuk i kemi vendosur në tabelë.
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FJALA E REDAKTORIT FETAR
Lavdia i takon Allahut, Zotit të botëve. Lavdërimi dhe paqja
qofshin për Muhamedin, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata
që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Me qëllim që përkthimi dhe shpjegimi i lutjeve dhe dhikrit të
jetë cilësor, kemi shfrytëzuar rregullisht librat e tefsirit, të
shpjegimit të hadithit, të garib-it dhe fjalorët e nevojshëm.
Në përkthimin e ajeteve u jemi referuar edhe përkthimeve në
shqip të Kuranit të madhërishëm.
Rrallëherë kemi përfituar dhe prej ndonjë libri të përkthyer në
shqip.
Poshtëshënimet a pjesët e tyre që janë midis kllapave katrore
[ ] janë të redaktorit fetar, kurse të tjerat janë të autorit.
Shpeshherë në poshtëshënimet e autorit ku përmenden burimet
e hadithit janë bërë dhe shkurtime, të cilat mendojmë se nuk
kanë ndonjë interes të madh për lexuesin shqiptar.
Në fund, e lusim Allahun që ta bëjë të dobishme këtë punë!
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HYRJA E AUTORIT
Lavdia i takon Allahut, Atij i bëjmë lavdi, Atij i kërkojmë ndihmë dhe
falje. I mbështetemi Allahut të na mbrojë prej të këqijave të vetes
sonë dhe të këqijave të veprave tona. Atë që e udhëzon Allahu, nuk
ka kush e humb, dhe atë që e humb, nuk ka kush që ta udhëzojë.
Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut! I Vetëm
është Allahu dhe pa shok. Dëshmoj se Muhamedi është rob i Tij dhe i
Dërguari i Tij. Salavati (Lavdërimi) i Allahut qoftë mbi Muhamedin,
familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre me
përsosuri në besim e në vepra, deri në Ditën e Gjykimit. Mbi ta
qofshin edhe selamet e shumta.
Libërthi që keni në dorë është një variant i shkurtuar i librit tjetër
me titull “Dhikri, duatë dhe mjekimet me rukjet e Kuranit dhe të
Sunetit”, ku kam përmbledhur vetëm pjesën e dhikrit, me qëllim që
të jetë një doracak më praktik.
Këtu kam përmendur vetëm formulën e dhikrit, e po ashtu e kam
parë të mjaftueshme të përmend vetëm një ose dy nga burimet e
hadithit, të cilat janë shënuar tek varianti më i zgjeruar i librit. Kush
dëshiron të njohë sahabiun që transmeton hadithin, si dhe më
shumë hollësira mbi burimet origjinale të hadithit, le t’i referohet
origjinalit të këtij libri.
5

E lus Allahun e Lartmadhërishëm, me emrat e Tij të bukur dhe
cilësitë e Tij të larta, që ta bëjë këtë punim të sinqertë për Të, ta bëjë
të dobishëm për mua në jetën e kësaj bote dhe pas vdekjes, por
edhe për këdo tjetër që e lexon ose e boton, ose bëhet shkak për
shpërndarjen e tij, sepse Allahu i Lartësuar ka fuqi për t’i bërë këto.
Salavatet dhe selami i Allahut qofshin për Pejgamberin tonë,
Muhamedin, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin udhën
e tyre me përsosuri në besim e në vepra deri në Ditën e Gjykimit.
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VLERA E PËRMENDJES SË ALLAHUT
Allahu i Lartësuar thotë në Kuran:

﴾َ﴿فاذكرونيَأذكركمَواشكرواَليَوالَتكفرون
“Prandaj më kujtoni Mua, që Unë t’ju kujtoj ju. Më falënderoni e
mos i mohoni mirësitë e Mia.”1

﴾﴿ياَأيُّهاَالَّذينَآمنواَاذكرواَاللَّهَذك ًرَاَكث ًيرا
“O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun.”2

َّ الذاكرينَاللَّهَكث ًيراَو
َّ ﴿و
﴾يما
َّ الذاكراتَأعدََّاللَّهَله
ً مَمغفرةًَوأج ًراَعظ
“Ata që i bëjnë shumë dhikër Allahut3 dhe ato që i bëjnë shumë
dhikër Atij, pra, për të gjithë këta Allahu ka përgatitur falje dhe
shpërblim të madh.”4

َرَربَّكَفيَن فسكَتض ُّر ًعاَوخيفةًَودونَالجهرَمنَالقولَبالغد ِّوَواآلصالَوال
َّ ﴿واذك
﴾نَمنَالغافلين
ِّ تك
“Përmende Zotin tënd me vete, i përulur dhe me frikë - jo me zë
të lartë, - në mëngjes dhe mbrëmje, dhe mos u bëj nga ata që janë
të shkujdesur.”5

1

Bekare: 152.
Ahzab: 41.
3
[Fjala ‘dhikër’ do të thotë: të përmendësh Allahun. Shprehja ‘bëjmë dhikër’ do të
thotë: përmendim Allahun e Lartësuar. Tek dhikri hyn edhe lutja dhe istigfari
(kërkimi i faljes)].
4
Ahzab: 35.
5
Araf: 205.
2

7

Ndërsa Pejgamberi  ﷺka thënë: “Shembulli i atij që e përmend
Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij, është si shembulli i të
gjallit me të vdekurin.”6
“A t’ju tregoj punën më të mirë që ju mund të bëni, që ju quhet më
e pastër e më e begatë te Zoti juaj, që ju ngre më lart në gradat tuaja
në Xhenet, që është më e mirë për ju sesa të shpenzoni arin dhe
argjendin në rrugë të Allahut dhe më e mirë sesa të përlesheni në
luftë me armikun e kështu t’i vrisni dhe t’ju vrasin?” Ata thanë: “Po si
jo”. Pejgamberi  ﷺtha: “Të përmendësh Allahun e Lartësuar.”7
“Allahu i Lartësuar thotë: ‘Unë do të sillem me robin Tim ashtu si
mendon ai se do të veproj me të. Unë jam me të (me mëshirën,
ndihmën dhe suksesin që i jap) kur ai më përmend. Nëse ai më
përmend në vetvete, Unë e përmend në Vetvete. Nëse ai më përmend
në një grup, Unë e përmend në një grup më të mirë (te melekët e
afruar tek Ai). Nëse ai afrohet tek Unë një pëllëmbë, Unë afrohem
drejt tij një kut (sa një parakrah). Nëse ai afrohet tek Unë një kut, Unë
afrohem drejt tij një pash. Nëse ai vjen tek Unë duke ecur, Unë do të
shkoj drejt tij me nxitim.”8
Abdullah ibn Busri tregon se një burrë tha njëherë: “O i Dërguari i
Allahut, punët (nafile) të islamit më janë bërë shumë (dhe nuk kam
mundësi t’i kryej). Ndaj, më trego diçka me shpërblim të madh që të

6

Buhariu dhe Muslimi, por ky i fundit e sjell me këto fjalë: “Shtëpia në të cilën
përmendet Allahu dhe shtëpia në të cilën nuk përmendet Allahu është si shembulli
i të gjallit me të vdekurin”.
7
Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe (Sahih Tirmidhi).
8
Buhariu dhe Muslimi.
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merrem me të.” Pejgamberi  ﷺi tha: “Mbaje gjuhën vazhdimisht
të njomë me dhikrin e Allahut.”9
Pejgamberi ﷺ, po ashtu, ka thënë: “Kush lexon një shkronjë nga
Libri i Allahut, do të fitojë një sevap. E një sevap shpërblehet me
dhjetëfishin e tij. Nuk po ju them se “elif, lam, mim” bashkë llogariten
si një shkronjë, por “elif” llogaritet një shkronjë, “lam” një shkronjë
dhe “mim” një shkronjë më vete.”10
Ukbe ibn Amiri  tregon se, njëherë, kur i Dërguari i Allahut ﷺ
doli, ne ishim në Suffe11. Ai tha: “Cili prej jush dëshiron të shkojë herët
çdo ditë në But’han ose në Akik12 e të sjellë prej andej dy deve me
gunga të mëdha, jo në mënyrë të paligjshme (si me vjedhje, plaçkitje
etj.) dhe as duke cënuar lidhjet farefisnore?” Ne i thamë: “Të gjithë e
pëlqejmë këtë gjë, o i Dërguari i Allahut.”
Pejgamberi  ﷺtha: “Të shkoni në xhami e të mësoni ose lexoni dy
ajete prej Librit të Allahut të Lartësuar, është më e mirë për ju se dy
deve. Po ashtu, tri ajete janë më mirë se tri deve, katër ajete janë më
mirë se katër deve; e kështu, çdo ajet më tepër që mësoni apo lexoni
është më mirë se çdo deve më tepër.”13
Gjithashtu Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Kushdo që ulet diku dhe nuk përmend Allahun aty, Allahu do të
bëjë që, për shkak të kësaj shkujdesjeje, të dëshpërohet; dhe kushdo
që shtrihet diku dhe nuk e përmend Allahun aty, Allahu do të bëjë që
9

Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe (Sahih Tirmidhi).
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
11
[Suffa ka qenë një strehë nën hije, në xhaminë e Pejgamberit ﷺ, ku
strehoheshin të varfërit që nuk kishin ku të banonin].
12
[But’han dhe Akik ishin emra luginash në afërsi të Medines].
13
Muslimi.
10
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të dëshpërohet”.14 “Nëse disa njerëz ulen në një tubim dhe nuk e
përmendin Allahun aty e as bëjnë salavatë për Pejgamberin ﷺ,
Allahu do të bëjë që të dëshpërohen. E kështu, nëse Allahu dëshiron, i
dënon, e nëse dëshiron, i fal.”15
“Ata njerëz që ngrihen nga një kuvend pa përmendur Allahun aty,
ngrihen njësoj si nga një vend ku ka kërmë gomari dhe, do të
pendohen në Ditën e Gjykimit.”16

14

Ebu Davudi (Sahihul Xhami).
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
16
Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahihul Xhami).
15
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1-DHIKRI SAPO ZGJOHEMI NGA GJUMI

َ .ََوإليهَالنُّشور،الحمدَلَلَّهَالَّذيَأحياناَب عدَماَأَمات نا
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ aḥjãnã ba’ëde mã emãtenã we ilejhinnushũr.
(Lavdia i takon Allahut, i Cili na ngjalli pasi na vdiq17 dhe si të
ringjallemi tek Ai do të tubohemi).18

َ،َوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد ٌير،َلهَالملكَولهَالحمد،الَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
َ َوال َحولَ َوال َق َّوةَ َإ َّال َباللَّه،َواللَّه َأكب ر، َوال َإلهَ َإ َّال َاللَّه،َوالحمد َللَّه،سبحان َاللَّه
َ .بَاغفرَلي
ِّ َر،العل ِّيَالعظيم
Lã ilãhe il-lAll-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ’alã kul-li shej’in ḳadĩr. Subḥãnall-llãhi welḥamdu
lil-lãhi we lã ilãhe il-lAll-llãhu wall-llãhu ekber we lã ḥawle we lã
ḳuwwete il-lã bil-lãhil ‘alijjil ‘aḍhĩmi, rabbiġfir lĩ.
(S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Një dhe të Pashoq.
Vetëm Atij i përket sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Fuqishëm për
çdo gjë! I Lartësuar dhe i Pastër është Allahu nga të metat! Lavdia i
takon Allahut! S’ka të adhuruar me të drejtë veç Tij! Allahu është më i
madhi! S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veçse
me vullnetin e Allahut, të Lartit, Madhështorit! O Zoti im, më fal!).19
17

[D.m.th.: na ktheu gjallërinë, fuqinë dhe lëvizjen pasi na e pati marrë nëpërmjet
gjumit. Gjumi konsiderohet njëfarë vdekjeje, një vdekje e vogël. Në këtë kuptim
edhe zgjimi nga gjumi konsiderohet ngjallje].
18
Buhariu dhe Muslimi
19
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush e bën këtë dhikër, i falen gjynahet, dhe nëse
bën ndonjë lutje tjetër, lutja i pranohet. Nëse merr abdes dhe fal namaz, namazi i
pranohet.” Buhariu.
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الحمدَللَّهَالَّذيَعافانيَفيَجسديَ،وردََّعل َّيَروحيَ،وأذنَليَبذكرهََ .
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ ‘ãfãnĩ fĩ xhesedĩ we radde ‘alejje rũḥĩ we
edhine lĩ bi dhikrihi.
(Lavdia i takon Allahut, i Cili më dha shëndet në trup, ma ktheu
shpirtin20 dhe më mundësoi ta përmend Atë).21

َالسماواتَواألرضَواختَلَفَاللَّيلَوالنَّهارَآلي ٍ
ات َِّألوليَاأللبابَ۞َ
﴿إ َّنَفيَخلق َّ
َالسماواتَواألرضَ
اماَوق ع ًَ
الَّذينَيذكرونَاللّهَقي ًَ
وداَوعلىَجنوبهمَوي ت ف َّكرونَفيَخلق َّ

لَسبحانكَفقناَعذابَالنَّارَ۞َربَّناَإنَّكَمنَتدخلَالنَّارَف قدَ
ربَّناَماَخلقتَهذاَباط ًَ
أخزي ته َوماَللظَّالمين َمن َأنصا ٍر َ۞ َ َّربَّناَإنَّناَسمعناَمنادَيًاَي ناديَلإليمان َأن َآمنواَ
بربِّكمَفآمنَّاَربَّناَفاغفرَلناَذنوب ناَوك ِّفرَعنَّاَسيِّئاتَناَوت وفَّناَمعَاألب رارَ۞َربَّناَوآتناَماَ

وعدتَّناَعلىَرسلكََوالَتخزناَي ومَالقيامةَإنَّكََالَتخلفَالميعادَ۞َفاستجابَلهمَ
مَمنَب ع ٍ
ض َفالَّذينَ
مَمنَذك ٍر َأو َأنثىَب عضَك ِّ
َمنك ِّ
ربُّهم َأنِّي َال َأضيع َعمل َعام ٍل ِّ
هاجرواَوأخرجواَمنَديارهمَوأوذواَفيَسبيليَوقات لواَوقتلواَألك ِّفر َّنَعن همَسيِّئاتهَمَ

وألدخلنَّهم َجن ٍ
َّات َتجريَمنَتحتهاَاألن هار َث و َابًاَ ِّمنَعند َاللّه َواللّه َعَنده َحسنَ
ُّ َّ
يل َث َّم َمأواهم َجهنَّمَ
الثَّواب َ۞ َال َي غ َّرنَّك َت قلب َالذين َكفروا َفيَالبَلَد َ۞ َمتاعٌَقل ٌ

َّاتَتجريَمنَتحتهاَاألن هارَخالدينَ
وبئسَالمهادَ۞َلكنَالَّذينَاتَّقواَربَّهمَلهمَجن ٌ
فيهاَن زًَالَ ِّمنَعندَاللّهَوماَعندَاللّهَخي ٌرَلِّألب رارَ۞َوإ َّنَمنَأهلَالكتابَلمنَي ؤمنَ
20

[D.m.th.: na e ktheu shpirtin pasi e pati marrë gjatë gjumit. Gjatë gjumit bëhet
njëfarë marrje dhe shkëputje e shpirtit nga trupi, por jo e plotë si në rastin e
” gjumi quhet “vdekjeﷺ vdekjes. Kjo është dhe arsyeja pse në thëniet e Profetit
dhe zgjimi prej tij quhet “ngjallje”].
21
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
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َيل
ًَ باللّه َوماَأنزل َإليكم َوماَأنزل َإليهم َخاشعين َللّهَ َال َيشت رون َبآيات َاللّه َثمَنًاَقل
َأول ئكَلهمَأجرهمَعندَربِّهمَإ َّنَاللّهَسريعَالحسابَ۞َياَأيُّهاَالَّذينَآمنواَاصبروا

َ ﴾وصابرواَورابطواَواتَّقواَاللّهَلعلَّكمَت فلحون

(Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës dhe në ndërrimin e
natës e të ditës, ka shenja për mendarët, për ata që e përmendin
Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe që
meditojnë për krijimin e qiejve dhe të Tokës (duke thënë:) “O Zoti
Ynë! Ti nuk i ke krijuar kot këto – I dëlirë je Ti nga çdo e metë!
Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i Zjarrit. O Zoti Ynë, cilindo që Ti e fut
në Zjarr, Ti e ke poshtëruar atë. Dhe për mohuesit nuk do të ketë
kurrfarë ndihmuesi. O Zoti Ynë! Ne dëgjuam një thirrës që na ftonte
në besim: “Besoni Zotin tuaj!” Dhe kështu besuam. O Zoti Ynë! Na i
fal gjynahet tona, na i shlyej gabimet dhe bëna që të vdesim me të
mirët! O Zoti Ynë! Na e jep shpërblimin që na ke premtuar nëpërmjet
të dërguarve të Tu dhe mos na poshtëro në Ditën e Kiametit! Se Ti,
me të vërtetë, nuk e shkel premtimin e dhënë!” Dhe Zoti iu përgjigj
lutjes së tyre: “Unë nuk do t’ia humb mundin askujt nga ju që ka bërë
vepra, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni njëlloj (në shpërblim). Atyre
që u shpërngulën, u dëbuan nga vatrat e tyre, u munduan në rrugën
Time, luftuan dhe u vranë, Unë do t’ua mbuloj veprat e këqija dhe do
t’i shpie në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj, si shpërblim nga
Allahu. Shpërblimi më i mirë është tek Allahu.” Ti (o Muhamed) mos
u mashtro nga bredhja e jobesimtarëve nëpër botë! Kjo mirëqenie
është e shkurtër; pastaj, strehimi i tyre është Xhehenemi. Eh, sa
shtrat i keq është ai vend! Por, ata që i frikësohen Zotit të tyre do të
kenë kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë
përjetësisht, si dhuratë prej Allahut.)
13

Dhe ajo që është tek Allahu, është dhurata më e mirë për
besimtarët e vërtetë. Midis ithtarëve të Librit, me siguri ka të atillë që
e besojnë Allahun dhe atë që ju është shpallur juve, si dhe atë që u
është shpallur atyre, duke qenë të përulur para Allahut dhe pa i
këmbyer shpalljet e Tij me ndonjë vlerë të paktë. Ata do të kenë
shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Vërtet, Allahu është i shpejtë në
llogari! O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të
jeni të tillë; bëhuni të vendosur dhe vigjilentë (në vepra të mira dhe
në ruajtjen e kufijve) dhe kijeni frikë Allahun, që të shpëtoni!).22

2-KUR VESH RROBËN
َ .ٍالحمدَللَّهَالَّذيَكسانيَهذاَالثَّوبَورزقنيهَمنَغيرَحو ٍلَمنِّيَوالَق َّوَة
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ kesãnĩ hãdhã (eth-thewbe) we razeḳanĩhi
min ġajri ḥawlin minnĩ we lã ḳuwweh.
(Lavdia i takon Allahut, i Cili më mundësoi të vesh këtë rrobë dhe
më furnizoi me të, pa lëvizje dhe pa fuqi nga ana ime).23
3-KUR VESH NJË RROBË TË RE

ََوأعوذَبكَمن،َأسألكَمنَخيرهَوخيرَماَصنعَله،اللَّه َّمَلكَالحمدَأنتََكسوتنيه
َ .َش ِّرهَوش ِّرَماَصنعَله
All-llãhumme lekel-ḥamdu Ente kesewtenĩhi, es’eluke min ḣajrihi
we ḣajri ma ṣuni’a lehu, we e’ũdhu bike min sherrihi we sherri mã
ṣuni’a lehu.
22

Ajetet janë nga surja Ali Imran: 190-200. Buhariu dhe Muslimi.
Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe. Albani e vlerëson si hadith të mirë.
[Njeriu nuk bën dot asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asnjë veprim përveç nëse do
Allahu].
23
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(O Allah! Ty të takon lavdia! Ti më bëre rrizk këtë veshje. Të kërkoj
të ma bësh të dobishme dhe të më mundësosh përdorimin e saj në
të mirën për të cilën është prodhuar! Kërkoj të më mbrosh nga
sherri24 i saj dhe nga përdorimi i saj për gjynahe!).25

4-LUTJA PËR DIKË TJETËR, QË KA VESHUR NJË RROBË TË RE

َ .ت بَليَويخلفَاللَّهَت عالى
Tublĩ we juḣlifull-llãhu te’ãlã.
(Allahu të dhëntë jetëgjatësi në të mirë), që kjo rrobë të vjetërohet
dhe të ta zëvendësojë Allahu i Lartësuar me të tjera)26.

َ .البَسَجدي ًَداَوعشَحمي ًَداَومتَشهي ًَدا
Ilbis xhedĩden, we ‘ish ḥamĩden, we mut shehĩden.
(Veshç gjithmonë të reja, jetofsh i nderuar dhe vdeksh si
dëshmor!).27
5-KUR ZHVESH RROBAT

َ .َبسمَاللَّه
Bismil-lãh.
(Me emrin e Allahut).

24

[Rroba është e dëmshme për përdoruesin, për shembull, kur është haram, e
papastër, e dobët ose shkak për vetëpëlqim, mburrje etj.].
25
Ebu Davudi (Muhtesar Shemail).
26
Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).
27
Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
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6-KUR HYN NË TUALET

.ََاللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبَكَمنَالخبثَوالخبائث،بسمَاللَّه
Bismil-lãh, All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel-ḣubuthi welḣabãith.
(Me emrin e Allahut. O Allah! Të lutem më mbroj nga shejtanët dhe
shejtanet!).28

7-KUR DEL NGA TUALETI

َ .َغفرانك
Ġufrãneke.
(Kërkoj faljen Tënde, o Zot!)29.

28

Buhariu dhe Muslimi.
Tirmidhiu (Sahih Sunen Ebi Davud).

29
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8-DHIKRI PARA SE TË MARRËSH ABDES

َ .َبسمَاللَّه
Bismil-lãh.
(Me emrin e Allahut).30

9-DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT

َ .َأشهدَأنََالَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَلهَوأشهدَأ َّنَمح َّم ًَداَعبدهَورسوله
Eshhedu en lã ilãhe il-lAll-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu, we
eshhedu enne Muḥammeden ‘abduhu we rasũluhu.
(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i
Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i
Dërguari i Tij).31

َ .ََّوابينَواجَعلنيَمنَالمتط ِّهرين
َّ اللَّه َّمَاجعلنيَمنَالت
All-llãhummexh’alnĩ
muteṭahhirĩn.

minet-tewwãbĩne

wexh’alnĩ

minel

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që
pastrohen!).32

َ .ََأَست غفركَوأتوبَإليك،َأشهدَأنََالَإلهََإ َّالَأنت،سبحانكَاللَّه َّمَوبحمدك
Subḥãnekall-llãhumme we biḥamdike, eshhedu en lã ilãhe il-lã
Ente, estaġfiruke we etũbu ilejk!
30

Ebu Davudi (Irvaul Galil).
Muslimi.
32
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
31
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(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk
ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për
gjynahet dhe te Ti kthehem me pendim!).33

10-DHIKRI KUR DEL NGA SHTËPIA

َ .ََوالَحولَوالَق َّوةََإ َّالَباللَّه،َت وَّكلتَعلىَاللَّه،بسمَاللَّه
Bismil-lãh, tewekkeltu ‘alall-llãhi we lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã
bil-lãh.
(Në emër të Allahut! Jam mbështetur tek Allahu! S’mund të bëhet
asnjë lëvizje dhe s’ka fuqi për asgjë veçse me ndihmën e Allahut).34

ََأو،َأو َأظلم،َأو َأظلم،َأو َأز َّل،َأو َأز َّل،َأو َأض َّل،اللَّه َّم َإنِّيَأعوذ َبك َأن َأض َّل
َ .َأوَيجهلَعل ََّي،أجهل
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike en eḍil-le ew uḍal-le, ew ezil-le ew
uzel-le, ew eḍhlime ew uḍhleme, ew exhhele ew juxhhele ‘alejje.
(O Allah! Më ruaj që të mos bie në humbje dhe të mos më çojë
ndokush në humbje; që të mos gabohem dhe të mos më gabojë
kush; që të mos dëmtoj ndokënd dhe të mos më dëmtojë kush; që të
mos sillem keq me askënd dhe të mos sillet keq askush me mua!).35

11-DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kur burri hyn në shtëpi, le të thotë:
33

Nesaiu në «Amelul jeumi uel-lejli» (Irvaul Galil).
Ebu Davudi dhe Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
35
Katër sunenet (Sahih Tirmidhi).
34

18

َ .َوعلىَاللَّهَربِّناَت وَّكلنا،َوبسمَاللَّهَخرجنا،بسمَاللَّهَولجنا
Bismil-lãhi welexh’nã, we bismil-lãhi ḣaraxh’nã we ‘alall-llãhi
rabbinã tewekkelnã.
(Me emrin e Allahut hyjmë në shtëpi e po me emrin e Tij dalim,
dhe Allahut, Zotit tonë, iu mbështetëm!”. Pastaj le t’i japë selam
familjes së vet).36

12-LUTJA QË THUHET KUR SHKON NË XHAMI

ََومن،ًَوفيَبصريَنورا،ًَوفيَسمعيَنورا،ًَوفيَلسانيَنورا،ًاللَّه َّمَاجعلَفيَق لبيَنورا
ََومن،ًَومنَأماميَنورا،ًَوعنَشماليَنورا،ًَوعنَيمينيَنورا،ًَومنَتحتيَنورا،ًف وقيَنورا

َ،ًَواجعلَليَنورا،ًَوعظِّمَليَنورا،ًَوأعظمَليَنورا،
َ ًَواجعلَفيَن فسيَنورا،ًخلفيَنورا
ََوفيَدمي،ًَوفيَلحميَنورا،ًَواجعلَفيَعصبيَنورا،ًَاللَّه َّمَأعطنيَنورا،ًواجعلنيَنورا
َوراَفي
ًَ َون...َاللَّه َّمَاجعلَليَن َوًَراَفيَق بري.ًَوفيَبشريَنورا،ًَوفيَشعريَنورا،ًنورا

َ .وراَعلىَنوٍَر
ًَ َوهبَليَن،ًَوزدنيَنورا،ًَوزدنيَنورا،ًَوزدنيَنورا،عظامي

All-llãhummexh’al fĩ ḳalbĩ nũran, we fĩ lisãnĩ nũran, we fĩ sem’ĩ
nũran, we fĩ beṣarĩ nũran, we min fewḳĩ nũran, we min taḥtĩ nũran,
we ‘an jemĩnĩ nũran we ‘an shimãlĩ nũran, we min emãmĩ nũran,
we min ḣalfĩ nũran, wexh’al fĩ nefsĩ nũran, we a’ëḍhim lĩ nũran, we
aḍh-ḍhim lĩ nũran, wexh’al lĩ nũran, wexh’alnĩ nũrã. All-llãhumme
36

Ebu Davudi. Sipas Ibn Bazit senedi është i mirë. Por kur hyjmë në shtëpi, themi:
«Bismilah», sepse në një hadith tjetër të saktë, Pejgamberi  ﷺthotë: “Kur njeriu
hyn në shtëpinë e vet dhe përmend Allahun teksa hyn dhe kur fillon ushqimin,
shejtani u thotë vëllezërve, ndihmësave dhe shokëve të tij po prej shejtanëve: ‘Këtë
natë nuk keni as vend për të ndenjur dhe as darkë!» (Muslimi).
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a’ëṭinĩ nũran, wexh’al fĩ ‘aṣabĩ nũran, we fĩ laḥmĩ nũran, we fĩ demĩ
nũran, we fĩ sha’ërĩ nũran, we fĩ besherĩ nũrã. All-llãhummexh’al lĩ
nũran fĩ ḳabrĩ.. we nũran fĩ ‘iḍhãmĩ, we zidnĩ nũran. We zidnĩ nũran,
we zidnĩ nũran. we heb lĩ nũran ‘alã nũr.
(O Allah! Më jep dritë në zemër, në gjuhë, në dëgjim e në shikim.
Më bëj dritë nga lart dhe nga poshtë, nga e djathta dhe nga e majta
ime! Më bëj dritë nga përpara dhe nga prapa! Më bëj dritë në
vetveten time! O Allah! Ma zmadho dritën! Bëj për mua dritë dhe më
bëj mua dritë! O Allah më jep mua dritë dhe, bëj dritë në gilcat e mi,
në mishin tim, në gjakun tim, në flokët e mia dhe në lëkurën time. “O
Allah ma ndriço varrin… dhe m’i ndriço kockat.”37 “Ma shto dritën,
ma shto dritën, ma shto dritën”38, “dhe më dhuro dritë mbi
dritë!”).39

37

Tirmidhiu.
Buhariu në Edebul Mufred (Sahih Edeb Mufred)].
39
Ibn Haxheri në «Fet’hul Bari» pohon se këtë shprehje e sjell Ibn Ebi Asim në
«Kitabud-dua».
38

20

13-KUR HYJMË NË XHAMI
Në xhami hyjmë me këmbën e djathtë40, duke thënë:

َّ َمن،َوسلطانهَالقديم،َوبوجههَالكريم،أعوذَباللَّهَالعظيم
َ .ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhil ‘aḍhĩm, we bi wexhhihil kerĩm, we ṣulṭãnihil ḳadĩm,
minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.
(Kërkoj nga Allahu i Madhërishëm, me Fytyrën e Tij Fisnike dhe me
fuqinë e pushtetin e Tij të përhershëm, të më mbrojë nga shejtani i
mallkuar!).41

َ .ََاللَّه َّمَاف تحَليَأب وابَرحمتك،السلمَعلىَرسولَاللَّه
َّ َو،ََبسمَاللَّه
َّ َو،الصلة
Bismil-lãh, weṣ-ṣalãtu wes-selãmu ‘alã Rasũlil-lãh. Allllãhumme’ftaḥ lĩ ebwãbe raḥmetike!
(Në emër të Allahut, salavati42 dhe selami i Allahut qofshin për të
Dërguarin e Allahut43. O Allah! Më hap dyert e mëshirës Tënde!).44

14-KUR DALIM NGA XHAMIA
Nga xhamia dalim me këmbën e majtë, duke thënë:
Enesi  tregon: “Nga suneti është që kur të hysh në xhami, të fusësh përpara
këmbën e djathtë, ndërsa kur të dalësh nga xhamia, të nxjerrësh përpara këmbën
e majtë”. Shënojnë Hakimi dhe Bejhakiu. Albani thotë se hadithi është i mirë.
41
Ebu Davudi (Sahih Xhami).
42
Ibn Sunni [Hadithi është i mirë].
43
Ebu Davudi (Sahi Xhami). [Salavati i Allahut për të Dërguarin do të thotë që
ta lavdërojë tek elita e lartë (melekët). Ndërsa selami i Allahut për të
Dërguarin do të thotë që t’i japë paqe dhe ta ruajë nga të këqijat. Kështu, kur
hyn në xhami, besimtari i lutet Allahut që ta lavdërojë Pejgamberin  ﷺte
melekët dhe t’i japë paqe e ta ruajë nga të këqijat].
44
Muslimi.
40

21

ََاللَّه َّم،َاللَّه َّم َإنِّيَأسألك َمن َفضلك،السلم َعلىَرسول َاللَّه
َّ الصلة َو
ّ بسم َاللَّه َو

َّ اعصمنيَمن
َ .ََالرجيم
َّ َالشيطان

Bismil-lãh, weṣ-ṣalãtu wes-selãmu ‘alã Rasũlil-lãh. All-llãhumme
innĩ es’eluke min faḍlike, All-llãhumme i’ëṣimnĩ minesh-shejṭãnirrrraxhĩm.
(Në emër të Allahut, salavati dhe selami i Allahut qofshin mbi
Muhamedin. ‘O Allah! Të lutem të më japësh nga mirësitë e Tua!’ O
Allah, më mbroj nga shejtani i mallkuar!).45

15-KUR THIRRET EZANI
1. Kur thirret ezani, përsërisim fjalët që thotë muezini, me
përjashtim të shprehjeve hajje ‘aleṣ-ṣalãh, hajje ‘alel felãḥ (Eja në
namaz, eja në shpëtim)’, pasi në vend të tyre themi:

َ .َالََحولََوالَق َّوةََإ َّالَباللَّه
Lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh.
(S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asgjë veçse me
ndihmën e Allahut).46
2. Menjëherë pasi muezini thotë dy shprehjet e dëshmisë
“Eshhedu en lã ilãhe il-lall-llãh, eshhedu enne Muḥammeden
Rasũlull-llãh”, themi:

45

Burimet e hadithit u përmendën në poshtëshënimet e mëparshme. Porse
shtojcën «O Allah! më mbroj nga shejtani i mallkuar!» e sjell Ibn Maxhe (Sahih Ibn
Maxhe).
46
Buhariu dhe Muslimi.
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ََرضيتَباللَّه،وأناَأشهدَأنََالَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَلهَوأ َّنَمح َّم ًَداَعبدهَورسوله
َ .َوباْلسَلَمَد َينًا،َوبمح َّم ٍدَرس َوًال،ربَا
We ene eshhedu en lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu,
we enne Muḥammeden ‘abduhu we rasũluhu. Raḍĩtu bil-lãhi
Rabben, we bi Muḥammedin rasũlen, we bil Islãmi dĩnen.
(Edhe unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç
Allahut, Një dhe i Pashoq, dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari
i Allahut. Jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Muhamedin si të
Dërguar dhe me Islamin si fe).47
3. Mbasi përsërisim shprehjet e ezanit pas muezinit bëjmë salavatë
për Pejgamberin.
4. Pas salavatit themi:

ََواب عثه،َآتَمح َّم ًَداَالوسيلةَوالفضيلة،الصلَةَالقائمة
ََّ َو،َّامة
َّ اللَّه َّمَر
َّ بَهذهَالدَّعوةَالت

َ .]َ[إنَّكَالَتخلفَالميعاد،وداَالَّذيَوعدته
ًَ اماَمحم
ًَ مق

All-llãhumme rabbe hãdhihid-da’ëwetit-tãmmeh, weṣ-ṣalãtil
ḳãimeh, ãti Muḥammedenil wesĩlete wel faḍĩlete, web’athhu
meḳãmen maḥmũden el-ledhĩ we’adtehu [inneke lã tuḣliful-mĩ’ãd].
(O Allah! Zoti i kësaj thirrjeje të përkryer e të pandryshueshme dhe
i namazit që do të falet! Jepi Muhamedit Uesile-n (pozitën më të lartë
në Xhenet) dhe Fadile-n (gradën e epërsisë ndaj të tëra krijesave) dhe
ngrije atë në vendin e lavdishëm (ndërmjetësimin e madh në Ditën e
Gjykimit). [Vërtet, Ti nuk e shkel premtimin!]).48
47

Muslimi.
Buhariu, porse shtojcën në kllapat katrore e shënon vetëm Bejhakiu. Për këtë
shtojcë Ibn Bazi në «Tuhfetul Ahjar» thotë se ka sened të mirë.
48
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5. Të bëjmë lutje për vetveten ndërmjet ezanit dhe ikametit, pasi
lutja në këtë kohë pranohet.49

16-LUTJA PAS TEKBIRIT FILLESTAR, KUR HAPIM NAMAZIN

ََاللَّه َّمَن ِّقنيَمن،اللَّه َّمَباعدَب ينيَوب ينَخطايايَكماَباعدتَب ينَالمشرقَوالمغرب
ََبَالثَّلج،َاللَّه َّمَاغسلنيَمنَخطاياي،خطايايَكماَي ن َّقىَالثَّوبَاألب يضَمنَالدَّنس

.َوالماءَوالب رد
All-llãhumme bã’id bejnĩ we bejne ḣaṭãjãje kemã bã’adte bejnel
meshriḳi wel maġrib! All-llãhumme neḳḳinĩ min ḣaṭãjãje kemã
juneḳḳath-thewbul ebjeḍu mined-denes! All-llãhummeġsilnĩ min
ḣaṭãjãje bith-thelxhi wel mãi wel berad.
(O Allah, largomë prej gjynaheve, ashtu siç ke larguar lindjen prej
perëndimit! O Allah, pastromë prej gjynaheve, ashtu siç pastrohen
rrobat e bardha prej ndyrësisë! O Allah, pastromë prej gjynaheve me
borë, ujë dhe breshër!).50

َ .ََوالَإلهَغي رك،َوت عالىَجدُّك،َوتباركَاسمك،سبحانكَاللَّه َّمَوبحمدك
Subḥãnekall-llãhumme we bihamdike we tebãrakesmuke, we
te’ãlã xhedduke, we lã ilãhe ġajruke.
(O Allah! Ti je pa të meta. Ty të bëj lavdi! Emri Yt është i bekuar,
Madhëria jote është e Lartësuar, dhe askush pos Teje s’ka të drejtë të
adhurohet!).51
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Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi (Irvaul Galil).
Buhariu dhe Muslimi.
51
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
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َ،َإ َّنَصلَتي،َالسمواتَواألرضَحني ًَفاَوماَأناَمنَالمشركين
َّ و َّجهتَوجهيَللَّذيَفطر

َ َال َشريك َله َوبذلك َأمرت َوأناَمن،ب َالعالمين
ِّ َومماتيَللَّه َر،َومحياي،ونسكي
ََظلمتَن فسي،َأنت َربِّيَوأناَعبدك،َاللَّه َّم َأنت َالمَلكَ َال َإلهََإ َّالَأنت.المسَلمين

ُّ يعاَإنَّهََالَي غفر
ََواهدنيَألحسن.َالذنوبََإ َّالَأنت
ًَ واعت رفتَبذنبيَفاغفرَليَذنوبيَجم
ََالَيصرفَعنِّيَسيِّئ هاَإ َّال،َواصرفَعنِّيَسيِّئ ها،األخلقَالَي هدَيَألحسنهاَإ َّالَأنت
َّ َو،َوالخي رَكلُّهَبي ديك،َلبَّ يكَوسعديك،أنت
َ،َأن اَبكَوإلَيك،الش ُّرَليسَإلي ك

َ .ََأَست غفركَوأتوبَإليك،تباركتَوت عاليت
Wexhxhehtu wexhhije lil-ledhĩ feṭaras-semãwãti wel erḍa ḥanĩfen
we mã ene minel mushrikĩne. Inne ṣalãtĩ we nusukĩ we maḥjãje we
memãtĩ lil-lãhi Rabbil ‘ãlemin, lã sherĩke lehu, we bi dhãlike umirtu
we ene minel muslimĩn. All-llãhumme Entel Meliku lã ilãhe il-lã
Ente. Ente Rabbĩ we ene ‘abduke. Ḍhalemtu nefsĩ we’ëteraftu bi
dhenbĩ feġfir lĩ dhunũbĩ xhemĩ’an innehu lã jaġfirudh-dhunũbe il-lã
Ente! Wehdinĩ li aḥsenil aḣlãḳi, lã jehdĩ li aḥsenihã il-lã Ente, weṣrif
‘annĩ sejjiehã lã jeṣrifu ‘annĩ sejjiehã il-lã Ente! Lebbejke we
sa’ëdejke wel ḣajru kul-luhu bi jedejke wesh-sherru lejse ilejke. Ene
bike we ilejke, tebãrakte we te’ãlejte. Estaġfiruke we etũbu ilejke.
(Kam kthyer fytyrën drejt Krijuesit të qiejve dhe të tokës i dëlirë
nga idhujtaria, e unë nuk jam prej idhujtarëve! Vërtet, namazi im,
kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e
Botëve, i Cili nuk ka shok. Me këtë jam urdhëruar dhe unë jam
prej muslimanëve. O Allah, Ti je Sunduesi! Askush nuk ka të drejtë
të adhurohet pos Teje! Ti je Zoti im dhe unë jam robi Yt! Unë i kam
bërë dëm vetes dhe i kam pranuar gjynahet e mia. Prandaj, m’i fal
të gjitha gjynahet e mia, sepse askush tjetër nuk i fal gjynahet veç
25

Teje! Më udhëzo në sjelljen më të mirë, në të cilën nuk mund të
udhëzojë askush veç Teje, dhe më ruaj nga sjellja e keqe, nga e cila
nuk mund të më ruajë askush veç Teje! Vazhdimisht kam për të
respektuar urdhërat e Tu dhe pareshtur do të përkrah e do të
pasoj fenë Tënde! E gjithë e mira është në duart e Tua, ndërsa e
keqja nuk të përket Ty! Unë të mbështetem vetëm Ty, të përkas
vetëm Ty dhe vetëm Ti më jep mbarësi! Ti je i Bekuar dhe i
Lartësuar! Kërkoj faljen Tënde dhe pendohem para Teje!).52

ََعالم َالغ يب،َالسموات َواألرض
َّ اللَّه َّم َر
َّ َفاطر،َوإسرافيل،َوميكائيل،ب َجب رائيل
َّ و
ََاهدنيَلماَاختلفَفيهَمن.الش هادةَأنتَتحكمَب ينَعبادكَفيماَكانواَفيهَيختلفون
ٍ الحقَِّبإذنكَإنَّكَت هديَمنَتشاءَإلىَصر
َ .قيم
ٍَ اطَمست
All-llãhumme Rabbe Xhibrãĩle we Mĩkãĩle we Isrãfĩle, Fãtirassemãwãti wel erḍi, ‘ãlimel ġajbi wesh-shehãdeti, Ente taḥkumu
bejne ‘ibãdike fĩmã kãnũ fĩhi jaḣtelifũn. Ihdinĩ limeḣtulife fĩhi minel
ḥaḳḳi bi idhnike! Inneke tehdĩ men teshãu ilã ṣirãṭin musteḳĩm.
(O Allah! Zot i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit! Krijues i qiejve dhe i
tokës! Njohës i së fshehtës dhe i së dukshmes! Ti je Ai që do të
gjykosh mes robërve të Tu për çështjet që ata nuk pajtoheshin! Më
udhëzo me Mëshirën Tënde, në të vërtetën, në çështjet ku njerëzit
janë në kundërshtim, sepse, vërtet Ti e udhëzon kë të duash në
Rrugën e Drejtë!).53
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َ،ًَوالحمدَللَّهَكثيرا،ًَوالحمدَللَّهَكثيرا،ًَاللَّهَأكب رَكبيرا،ًَاللَّهَأكب رَكبيرا،ًاللَّهَأكب رَكبيرا
َّ َأعوذَباللَّهَمن،)يلَ(ثلثا
ََمن:َالشيطان
ًَ َوسبحانَاللَّهَبكرَةً وأص،ًوالحمدَللَّهَكثيرا
َ .ََوهمزه،َون فثه،ن فخه
Allãhu ekberu kebĩrã, Allãhu ekberu kebĩrã, Allãhu ekberu kebĩrã,
welḥamdu lil-lãhi kethĩrã, welḥamdu lil-lãhi kethĩrã, welḥamdu lillãhi kethĩrã, we Subḥãnall-llãhi bukraten we aṣĩlã, we Subḥãnallllãhi bukraten we aṣĩlã, we Subḥãnall-llãhi bukraten we aṣĩlã.
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãni: min nefḣihi, we nefthihi we
hemzihi!
(Allahu është më i Madhi, (kështu shprehem duke madhëruar më
të Madhin)! Lavdia i takon Allahut, (kështu them duke i bërë lavdi të
shumtë Allahut)! Allahu është i Dëlirë nga të metat, (kështu lartësoj
Allahun) çdo mëngjes e çdo pasdite! I lutem Allahut të më ruajë nga
shejtani i mallkuar; nga arroganca, vargjet poetike të këqija dhe
epilepsia, të cilat nxiten ose shkaktohen prej tij!).54

ََولك َالحمد َأنت َق يِّم،َالسموات َواألرض َومن َفيه َّن
َّ َأنت َنور،اللَّه َّم َلك َالحمد
َ،َالسمواتَواألرضَومنَفيه َّن
ُّ َولكَالحمدَأنتَر،السمواتَواألرضَومنَفيه َّن
َّ ب
َّ
َ َولك َالحمد َأنت َملك،َالسموات َواألرض َومن َفيه َّن
َّ ولك َالحمد َلك َملك
ََولقاؤك،َُّوق ولكَالحق،َُّووعدكَالحق،َُّأنتَالحق،َولكَالحمد،السمواتَواألَرض
َّ
َ،ٌَّومح َّم ٌدَ(صلىَاهللَعليهَوَسلم)َحق،ٌَّوالنَّبيُّونَحق،ٌَّوالنَّارَحق،ٌَّوالجنَّةَحق،ُّالحق

ََوبك،َوإليكَأن بت،َوبكَآمنت،َوعلَيكَت وَّكلت،َاللَّه َّمَلكَأسلمت،ٌّالساعةَحق
ّ و
َ َوما، َوما َأسررت، َوما َأخَّرت، َفاغفر َلي َما َقدَّمت. َوإليك َحاكمت،خاصمت
54
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ََأنتَإلهي،َوأنتَالمؤخِّرََالَإلهََإ َّالَأنت،َأنتَالمقدِّم،َوماَأنتَأعلمَ بهَمنِّي،أعلنت
َ .ََوالَحولََوالَق َّوةََإ َّالَباللَّه،الَإلهََإ َّالَأنت
All-llãhumme lekel-ḥamdu Ente Nũrus-semãwãti wel erḍi we
men fĩhinne, we lekel-ḥamdu Ente ḳajjimus-semãwãti wel erḍi, we
men fĩhinne, we lekel-ḥamdu Ente Rabus-semãwãti wel erḍi, we
men fĩhinne, we lekel-ḥamdu leke mulkus-semãwãti wel erḍi, we
men fĩhinne, we lekel-ḥamdu Ente melikus-semãwãti wel erḍi, we
lekel-ḥamdu Entel ḥaḳḳu, we wa’ëdukel ḥaḳḳu we ḳawlukel ḥaḳḳu,
we liḳãukel ḥaḳḳu, wel xhennetu ḥaḳḳun, wen-nãru ḥaḳḳun, wennebijjũne ḥaḳḳun, we Muḥammedun (ṣal-lallãhu ‘alejhi we selleme) ḥaḳḳun, wes-sã’atu ḥaḳḳun. All-llãhumme leke eslemtu, we
‘alejke tewekkeltu, we bike ãmentu, we ilejke enebtu, we bike
ḣãṣamtu we ilejke ḥãkemtu. Feġfir lĩ mã ḳaddemtu we mã aḣḣartu,
we mã esrartu we mã a’ëlentu, we mã Ente a’ëlemu bihi minnĩ.
Entel Muḳaddimu we Entel Mueḣḣiru, lã ilãhe il-lã Ent. Ente Ilãhĩ, lã
Ilãhe il-lã Ente, we lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh.
(O Allah, Ty të takon lavdia! Ti je ndriçuesi i qiejve dhe i tokës e
çfarë ka mes tyre! Ty të takon lavdia! Ti je mbajtësi i qiejve dhe i
Tokës e çfarë ka mes tyre! Ty të takon lavdia! Ti je Zoti i qiejve dhe i
Tokës e çfarë ka mes tyre! Ty të takon lavdia! Ty të përket sundimi i
qiejve dhe i Tokës e çfarë ka mes tyre! Ty të takon lavdia! Ti je
Sunduesi i qiejve dhe i Tokës! Ty të takon lavdia! Ti je i Vërteti.
Premtimi Yt është realitet, fjala Jote është e vërtetë, takimi me ty
është i vërtetë, Xheneti është realitet, Zjarri është realitet, nebijjin-ët
(profetët) janë vërtet lajmëtarë nga Allahu për njerëzit, Muhamedi
 ﷺështë vërtet i Dërguari i Allahut, Dita e Gjykimit është realitet! O
Allah, Ty të jam dorëzuar, tek Ti jam mbështetur, tek Ti kam besuar, i
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jam kthyer adhurimit ndaj Teje, me fuqinë dhe argumentet që më ke
dhënë Ti u kundërvihem atyre që të mohojnë Ty dhe nuk i pranojnë
të vërtetat që vijnë prej Teje. Ty të drejtohem për të gjykuar mes
meje dhe mes atyre që s’e pranojnë të vërtetën! M’i fal gjynahet e
mëparshme dhe të tashmet, ato që kam fshehur e ato që kam bërë
haptazi, por edhe ato që Ti i di më mirë se unë. Ti ngre e afron kë të
duash, duke ia bërë mbarë të bëjë ibadete dhe, me urtësinë Tënde,
largon kë të duash, duke mos e ndihmuar për diçka të tillë! Nuk ka të
adhuruar me të drejtë veç Teje! Ti je Zoti im e s`ka Zot tjetër veç Teje!
S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe s’ka fuqi ndryshe, veçse me
vullnetin e Allahut)55.
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Buhariu në disa vende në «Sahih» dhe Muslimi, por varianti që sjell Muslimi
është më i shkurtër. Këtë lutje Profeti  ﷺe thoshte kur niste namazin e
natës.
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17-LUTJET NË RUKU

َ .َسبحانَربِّيَالعظيم
Subḥãne rabbijel ‘aḍhĩm (tri herë).
(I Dëlirë nga të metat është Zoti im, i Madhërishmi!).56

َ .سبحانكَاللَّه َّمَربَّناَوبحمدكَاللَّه َّمَاغفرَل ي
Subḥãnekall-llãhumme rabbenã we biḥamdike. All-llãhumeġfir lĩ.
(O Allah, Zoti ynë, Ti je i dëlirë nga të metat. Lartësoj lavdinë Tënde.
O Allah, më fal!).57

َ .َالروح
ُّ َر،ُّوس
ُّ بَالمَلَئكةَو
ٌ سبُّ و
ٌ َقد،ح
Subbũḥun Ḳuddũsun Rabbul melãiketi werr-rrũḥ.
(I Dëlirë nga të gjitha mangësitë, i Shenjtë, Zot i melekëve dhe i
Xhibrilit).58

َ،َومخِّي،َوبص ري،َخشعَلكَسمعي،َولكَأسلمت،َوبكَآمنت،اللَّه َّمَلكَركعت

َ .َوماَاست قلَّتَبهَقدمي،َوعصبي،وعظمي

All-llãhumme leke raka’ëtu we bike ãmentu we leke eslemtu.
Ḣashe’a leke sem’ĩ we beṣarĩ we muḣḣi we aḍhmĩ we ‘aṣabĩ, we mã
isteḳal-let bihi ḳademĩ.
(O Allah! Ty të jam përulur, Ty të kam besuar, Ty të jam
nënshtruar! Të përulur për Ty janë dëgjimi im, shikimi im, truri im,
56

Katër sunenet dhe Ahmedi (Sahih Tirmidhi).
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Muslimi dhe Ebu Davudi. [Emri i Allahut ‘Kuddus – i Shenjtë’ ka kuptimin: i Dëlirë
nga gjithçka që nuk i përshtatet madhërisë së Tij].
57
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eshtrat e mia dhe gilcat e mia dhe [çdo gjë që mbajnë këmbët e
mia]!).59

َ .ََوالعظمة،َوالكبرياء،َوالملكوت،سبحانَذيَالجب روت
Subḥãne dhil xheberũti wel melekũti wel kibrijãi wel aḍhameh.
(Pa të meta është Ai që nështron robërit e Vet me urdhra dhe
ndalesa, që sundon çdo gjë, dhe që është më i Larti e më
Madhështori).60

18-KUR NGRIHEMI NGA RUKUJA E NAMAZIT
Duke u ngritur nga rukuja themi:

َ .َسمعَاهللَلمنَحمده
Semi’all-llãhu limen ḥamideh!
(Allahu e pranon lavdinë e atij që i bën lavdi!).61 Kur ngrihemi
plotësisht në këmbë themi:

َ .ثيراَطيَِّبًاَمبارًَكاَفيه
ًَ َحم ًَد َاَك،ربَّناَولكَالحمد
Rabbenã we lekel-ḥamdu ḥamden kethĩran ṭajjiben mubãraken
fĩhi.
(Zoti ynë, Ty të takon lavdia, lavdi e panumërt, e dëlirë nga
syfaqësia dhe e pafundme).62

59

Muslimi, por pjesën në kllapa e sjell Ibn Huzejme dhe Ibn Hibani.
Ebu Davudi, Nisaiu dhe Ahmedi. Senedi është i mirë.
67
Buhariu. Sipas një shpjegimi tjetër kuptimi del kështu: “Allahu e pranoftë lavdinë
e atij që i bën lavdi (Allahut)!”.
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ٍ َوملءَماَشئتَمنَش،َوماَب ي ن هما،َالسمواتَوملءَاألرض
ََأهلَالثَّناء.يءَب عد
َّ ملء

ََوالَمعطيَلما،َاللَّه ََّمَالَمانعَلماَأعطيت.َوكلُّناَلكَعب ٌد،َأحقَُّماَقالَالعبد،والمجد
َ .َوالَي ن فعَذاَالجدَِّمنكَالج َُّد،من عت
Mil’es-semawãti we mil’el erḍi, we mã bejnehumã, we mil’e mã
shi’te min shej’in ba’ëdu. Ehleth-thenãi wel-mexhdi, eḥaḳḳu ma
ḳãlel ‘abdu, we kul-lunã leke ‘abdun. All-llãhumme lã mãni’a limã
a’ëṭajte, we lã mu’ëṭije limã mena’ëte we lã jenfe’u dhel xheddi
minkel xheddu.
(Ty të takojnë lavditë, aq lavdi sa plot qiejt, sa plot toka e ç’ka
ndërmjet tyre dhe sa plot gjithçkaje tjetër që Ti dëshiron! O i Denji
për lavde e madhështi! Fjala më e drejtë që robi thotë – dhe të gjithë
ne jemi robërit e Tu – ‘Askush s’mund të ndalë atë që jep Ti, dhe
askush s’mund të japë atë që Ti e ndal; dhe të pasurit apo njeriut me
pozitë nuk mund t’i bëjë dobi tek Ti pasuria a pozita, por i bën dobi
veçse puna e mirë’)63.

63

Muslimi.
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19-LUTJET NË SEXHDE

َ .سبحانَربِّيَاألعلى
Subḥãne Rabbijel a’ëlã (tri herë).
(I Dëlirë nga të metat është Zoti im, më i Larti).64

َ .َاللَّه َّمَاغفرَلي،سبحانكَاللَّه َّمَربَّناَوبحمدك
Subḥãnekall-llãhumme rabbenã we biḥamdike, All-llãhummeġfir
lĩ.
(Pa të meta je, o Allah! Zoti ynë! Ty të bëj lavdi! O Allah, më fal!).65

َ .َالروح
ُّ َر،ُّوس
ُّ بَالملئكةَو
ٌ ُّسب
ٌ َقد،وح
Subbũḥun Ḳuddũsun Rabbul melãiketi werr-rrũḥ!
(I Dëlirë nga çdo mangësi, i Shenjtë, Zoti i melekëve dhe i
Xhibrilit).66

َ،َوص َّوره،َسجدَوجهيَللَّذيَخلقه،َولكَأسلمت،اللَّه َّمَلكَسجدتَوبكَآمنت

َ .ََت باركَاللَّهَأحسنَالخالقين،وشقََّسمعهَوبصره

All-llãhumme leke sexhedtu we bike ãmentu we leke
eslemtu. Sexhede wexhhĩje lil-ledhĩ ḣaleḳahu we ṣawwerahu
we sheḳḳa sem’ahu we beṣarahu. Tebãrakall-llãhu aḥsenul
ḣãliḳĩn!
(O Allah! Për Ty kam bërë sexhde; Ty të kam besuar, Ty të jam
nënshtruar! Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi dhe e
64
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trajtësoi, e i dha aparatin e të dëgjuarit dhe aparatin e të parit! I
Madhërishëm është Allahu, Krijuesi më i mirë!).67

َ .ََوالعظمة،َوالكبرياء،َوالملكوت،سبحانَذيَالجب روت
Subḥãne dhil xheberũti wel melekũti wel kibrijãi wel aḍhameh.
(I Dëlirë nga të metat është Ai që nështron robërit e Vet me urdhra
dhe ndalesa, që sundon çdo gjë, dhe që është më i Larti e më
Madhështori).68

َ .ََوعَلَنيَّتهَوس َّره،َوأ َّولهَوآخره،َدقَّهَوجلَّه:اللَّه َّمَاغفرَليَذنبيَكلَّه
All-llãhummeġfir lĩ dhenbĩ kul-lehu: diḳḳahu we xhil-lehu, we
ewwelehu we ãḣirahu, we ‘alãnijjetehu we sirr-rrahu!
(O Allah! M’i fal të gjitha gjynahet: të voglat dhe të mëdhatë, të
parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshehtat!).69

ََال،َوأعوذَبكَمنك،َوبمعافاتكَمنَعقوبتك،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبرضاكَمنَسخطك
َ .ََأنتَكماَأث ن يتَعلىَن فسك،أحصيَث ناءًَعليك
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bi riḍãke min seḣaṭik, we bi mu’ãfãtike
min ‘uḳũbetik, we e’ũdhu bike minke! Lã uḥṣĩ thenãen ‘alejke, Ente
kemã ethnejte ‘ala nefsike.
(O Allah! Të lutem të më ruash me kënaqësinë Tënde nga
hidhërimi Yt, të më ruash me faljen Tënde nga dënimi Yt! Kërkoj

67

Muslimi.
Ebu Davudi, Nesaiu dhe Ahmedi (Sahih Ebi Davud).
69
Muslimi.
68
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strehim tek Ti, për t’u mbrojtur prej Teje!70 Unë, sado të përpiqem,
nuk mund t’i numëroj dot lavdërimet e Tua, ashtu siç e meriton! Ti je
ashtu siç e ke lavdëruar Veten!).71

20-LUTJA NË ULJEN NDËRMJET DY SEXHDEVE

َ .بَاغفرَلي
ِّ َر،بَاغفرَلي
ِّ َر
Rabbiġfir lĩ, Rabbiġfir lĩ.
(O Zoti im, më fal! O Zoti im, më fal!).72

َ .َوارف عني،َوارزقني،َوعافَني،َواجبرني،َواهدني،َوارحمني،َاللَّه َّمَاغفرَلي
All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, wehdinĩ, wexhburnĩ, we ‘ãfinĩ,
werzuḳnĩ werfa’ënĩ!
(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, m’i plotëso nevojat e m’i
zëvendëso humbjet dhe ma ndreq gjendjen, më jep shëndet e më
ruaj nga të këqijat, më furnizo me të mira, më ngre në gradë të lartë
(në të dyja botët!)).73

70

[Domethënë: ‘Të lutem të më mbrosh me cilësitë e Tua të mirëbërjes prej
pasojave që vijnë nga cilësitë e Tua të madhështisë, plotpushtetshmërisë dhe
ndëshkimit!’].
71
Muslimi.
72
Ebu Davudi dhe Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
73
Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Ibn Maxhe (Sahih Tirmidhi dhe Sahih Ibn Maxhe).
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21-LUTJET QË BËHEN NË SEXHDEN E LEXIMIT TË KURANIT

ََ(ف تبارك َاللَّه َأحسن،َوش َّق َسمعه َوبصره َبحوله َوق َّوته،سجد َوجهي َللَّذيَخلقه
َ .)َالخالقين
Sexhede wexhhije lil-ledhĩ ḣaleḳahu we sheḳḳa sem’ahu we
beṣarahu bi ḥawlihĩ we ḳuwwetihi. [Fe tebãrakall-llãhu aḥsenul
ḣãliḳĩn!]
(Fytyra ime ka rënë në sexhde për Atë i Cili e krijoi, i dha të
dëgjuarit dhe të parët e saktë, me fuqinë e Tij!! [I Madhërishëm
është Allahu, Krijuesi më i mirë!])74

ََوت قبَّ لها،ًَواجعلهاَليَعندكَذخرا،ًَوضعَعنِّيَبهاَوزرا،ًاللَّه َّمَاكتبَليَبهاَعندكَأجرا
َ .َمنِّيَكماَت قبَّ لت هاَمنَعبدكَداود
All-llãhummektub lĩ bihã ‘indeke exhran we ḍa’ë ‘annĩ bihã
wizran wexh’alhã lĩ ‘indeke dhuḣran, we teḳabbelhã minnĩ kemã
teḳabbeltehã min ‘abdike Dãwũd.
(O Allah! Më shkruaj me të shpërblimin, më hiq për shkak të saj një
gjynah, ruaje atë për mua atje tek Ti, dhe pranoma atë ashtu sikurse
ia pranove robit tënd Davudit!).75

74
75

Tirmidhi, Ahmedi dhe Hakimi.
Tirmidhiu dhe Hakimi.
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22-TEHIJATI GJATË TË NDENJURIT ULUR NË NAMAZ

َ،َالسلَمَعليكَأيُّهاَالنَّب ُّيَورحمةَاللَّهَوب ركاته،
ََّ  َوالطَّيِّبات،الصلوات
َّ َو،التَّحيَّاتَللَّه

ََأشهدَأنََالَإلهََإ َّالَاللَّهَوأشهدَأ َّنَمح َّم ًَدا.َالصالحين
ََّ
َّ السلَمَعلي ناَوعلىَعبادَاللَّه
َ .َعبدهَورسوله
Et-teḥijjãtu lil-lãhi weṣ-ṣalewãtu, weṭ-ṭajjibãtu, es-selãmu ‘alejke
ejjuhen-nebijju we raḥmetull-llãhi we berakãtuhu, es-selãmu
‘alejnã we ‘alã ‘ibãdil-lãhiṣ-ṣãliḥĩn, eshhedu en lã ilãhe il-lAll-llãh,
we eshhedu enne Muḥammeden ‘abduhu we rasũluhu.
(Nderimet, madhështimet, lutjet dhe fjalët e dëlira i takojnë
Allahut!76 Paqedhënësi (Es Selamu) qoftë me ty77, o i Dërguar, dhe
po ashtu mëshira dhe begatimet e vazhdueshme të Tij! Paqedhënësi
qoftë me ne dhe me robërit e drejtë të Allahut! Dëshmoj se nuk ka të
drejtë të adhurohet kush përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi
është rob dhe i dërguar i Tij!).78

76

[Fjalët e dëlira (et –tajibat) janë të gjitha fjalët me kuptim të dëlirë, të bukur, të
përsosur, që janë të përshtatshme për lëvdimin dhe lartësimin e Allahut].
77
[Es Selam është një emër i Allahut, që do të thotë: ‘Paqedhënësi; Shpëtimtari i
robërve të Tij prej të këqijave’. Kjo shprehje është sikur të thuash: ‹Allahu qoftë
me ty’! Pra, ajo do të thotë: Paqedhënësi (Es Selamu) qoftë me ty, për të të
ruajtur nga të këqijat].
78
Buhariu dhe Muslimi.
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23-SALAVATET PËR PROFETIN  ﷺPAS TEHIJATIT

َ َوعلى َآل، َكما َصلَّيت َعلى َإب راهيم، َوعلىَآل َمح َّم ٍد،اللَّه َّم َص ِّل َعلى َمح َّم ٍد
ََكماَباركتَعلى،َاللَّه َّمَباركَعلىَمح َّم ٍدَوعلىَآلَمح َّم ٍد،َإنَّكَحمي ٌدَمجي ٌد،إب راهيم
َ .َإنَّكَحمي ٌدَمجي ٌَد،إب راهيمَوعلىَآلَإب راهيم
All-llãhumme ṣal-li ‘alã Muḥam-medin we ‘alã ãli Muḥammedin
kemã ṣal-lejte ‘alã Ibrãhĩme we ‘alã ãli Ibrãhĩme, inneke ḥamĩdun
Mexhĩd. All-llãhumme bãrik ‘alã Muḥammedin we ‘alã ãli
Muḥammedin, kemã bãrakte ‘alã Ibrãhĩme we ‘alã ãli Ibrãhĩme,
inneke ḥamĩdun Mexhĩd.
(O Allah lavdëroje (tek melekët e lartë) Muhamedin dhe familjen e
tij79, ashtu siç lavdërove Ibrahimin dhe familjen e tij, vërtet Ti je i
Lavdishëm dhe i Madhëruar. O Allah begatoje Muhamedin dhe
familjen e tij, ashtu siç begatove Ibrahimin dhe familjen e tij, vërtet Ti
je i Lavdishëm dhe i Madhëruar).80

ََوباركَعلى.َكماَصلَّيتَعلىَآلَإب راهيم،اللَّه َّمَص ِّلَعلىَمَح َّم ٍدَوعلىَأزواجهَوذ ِّريَّته
َ .َإنَّكَحمي ٌدَمجي ٌَد.َكماَباركتَعلىَآلَإب راهيم،مح َّم ٍدَوعلىَأزواجهَوذ ِّريَّته
All-llãhumme ṣal-li ‘alã Muḥammedin we ‘alã ezwãxhihi we
dhurrijjetihi, kemã ṣal-lejte ‘alã ãli Ibrãhĩme, we bãrik ‘alã
Muḥammedin we ‘alã ezwãxhihi we dhurrijjetihi kemã bãrakte ‘alã
ãli Ibrãhĩme, inneke ḥamĩdun Mexhĩd.

79

[Ibn Kajim sqaron se, sipas mendimit më të saktë, tek familja (alu) hyjnë gratë e
Pejgamberit ﷺ, pasardhësit e tij, si dhe të afërmit e tij, të cilëve nuk u jepet
sadaka].
80
Buhariu.
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(O Allah lavdëroje (te melekët e lartë) Muhamedin, bashkëshortet
dhe pasardhësit e tij, ashtu siç lavdërove familjen e Ibrahimit, (O
Allah) begatoje Muhamedin, bashkëshortet dhe pasardhësit e tij,
ashtu siç begatove familjen e Ibrahimit, vërtet Ti je i Lavdishëm dhe i
Madhëruar).81

24-LUTJA NË ULJEN E FUNDIT PARA SELAMIT

َ،َومنَفت نةَالمحياَوالممات،َومنَعذابَجهنَّم،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَعذابَالقبر
َ .ََّجال
َّ ومنَش ِّرَفت نةَالمسيحَالد
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike min ‘adhãbil ḳabri, we min ‘adhãbi
xhehennem, we min fitnetil maḥjã wel memãt! We min sherri fitnetil
mesĩḥid-dexh-xhãl.
(O Allah! Më ruaj nga dënimi i varrit! Më ruaj nga dënimi i
Xhehenemit! Më ruaj nga sprovat gjatë jetës e pas vdekjes! Më ruaj
nga sherri i sprovës së Mesihut Dexhal!).82

ََوأعوذَبك،َّجال
َّ َوأعوذَبكَمنَفت نةَالمسيحَالد،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَعذابَالقبر
َ .ََاللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَالمأثمَوالمغرم.منَفت نةَالمحياَوالممات

All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike min ‘adhãbil ḳabri, we e’ũdhu bike
min fitnetil mesĩḥid-dexh-xhãl, we e’ũdhu bike min fitnetil maḥjã wel
memãt! All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel me’themi wel
meġrami!

81
82

Buhariu dhe Muslimi.
Buhariu dhe Muslimi.
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(O Allah! Më ruaj nga dënimi i varrit! Më ruaj nga sprova e
Mesihut Dexhal! Më ruaj nga sprovat gjatë jetës e pas vdekjes! O
Allah! Më mbroj nga gjynahet dhe nga zhytja në borxhe!).83

ُّ ََوالَي غفر،ًاللَّه َّمَإنِّيَظلمتَن فسيَظل ًَم َاَكثيرا
ََفاغفرَليَمغفرةًَمن،الذنوبََإ َّالَأنت

َ .ََالرحيم
َّ َإنَّكَأنتَالغفور،عندكَوارحمني

All-llãhumme innĩ ḍhalemtu nefsĩ ḍhulmen kethĩran, we lã
jeġfirudh-dhunũbe il-lã Ente, feġfir lĩ maġfiraten min ‘indike,
werḥamnĩ inneke Entel Ġafũrurr-Rraḥĩm.
(O Allah! Unë i kam bërë shumë padrejtësi vetes. Askush veç Teje
nuk i fal gjynahet, ndaj më fal mua me mirësinë Tënde dhe më
mëshiro, se Ti je Falës dhe Mëshirues!).84

ََوماَأنت،َوماَأسرفت،َوماَأعلنت،َوماَأسررت،َوماَأخَّرت،اللَّه َّمَاغفرَليَماَقدَّمت

َ .ََوأنتَالمؤخِّرََالَإلهََإ َّالَأنت،َأنتَالمقدِّم.أعلمَبهَمنِّي

All-llãhummeġfir lĩ ma ḳaddemtu we mã aḣḣartu, we mã esrartu,
we mã a’ëlentu, we mã esraftu, we mã Ente a’ëlemu bihi minnĩ,
Entel Muḳaddimu, we Entel Mueḣḣiru lã ilãhe il-lã Ente.
(O Allah! M’i fal gjynahet e mëparshme dhe të tashmet, ato që
kam fshehur e ato që kam bërë haptazi, shkeljet e kufijve dhe ato
që Ti i di më mirë se unë! Ti ngre e afron kë të duash, duke ia bërë
mbarë të bëjë ibadete dhe, me urtësinë Tënde, largon kë të duash,
duke mos e ndihmuar për diçka të tillë! Nuk ka të adhuruar me të
drejtë veç Teje!).85
83

Buhariu dhe Muslimi.
Buhariu dhe Muslimi.
85
Muslimi.
84
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.ََوحسنَعبادتك،َوشكرك،اللَّه َّمَأعنِّيَعلىَذكرك
All-llãhumme e’innĩ ‘alã dhikrike, we shukrike, we ḥusni ‘ibãdetik.
O Allah! Më ndihmo të të përmend Ty, të jem mirënjohës ndaj Teje
dhe që ta përsos adhurimin Tënd!).86

َََوأعوذَبكَمنَأنَأردََّإلىَأرذل،َوأعوذَبكَمنَالجبن،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَالبخل
َ .ََوأعوذَبكَمنَفت نةَالدُّن ياَوعذابَالقبر،العمر
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel buḣli, we e’ũdhu bike minel
xhubni, we e’ũdhu bike min en uradde ilã erdhelil ‘umuri, we
e’ũdhu bike min fitnetid-dunjã, we ‘adhãbil ḳabri.
(O Allah! Të lutem më mbroj nga koprracia! Të lutem më mbroj nga
frika! Të lutem më mbroj nga kthimi në moshën e moçme kur njeriut
i bie fuqia apo matufoset! Të lutem më mbroj nga sprova e dynjasë87
dhe dënimi i varrit).88

َ .ََاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَالجنَّةَوأعوذَبكَمنَالنَّار
All-llãhumme innĩ es’elukel xhennete, we e’ũdhu bike minen-nãr.
(O Allah, të lutem të më bësh banor të Xhenetit dhe të më ruash
nga Zjarri).89

ََوت وفَّني،اللَّه َّمَبعلمكَالغيبَوقدرتكَعلىَالخلقَأحينيَماَعلمتَالحياةَخي ًَراَلي

َّ َاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَخشيتكَفيَالغيبَو،إذاَعلمتَالوفاةَخي ًَراَلي
ََوأسألك،الشهادة
86

Ebu Davudi dhe Nesaiu (Sahih Ebi Davud).
[Këtu hyn sprova e dexhalit, angazhimi me kënaqësitë e dynjasë, duke lënë pas
dore ahiretin, varfëria që nuk të jep mundësi për të bërë ibadet etj.].
88
Buhariu.
89
Ebu Davud dhe Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
87
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َيماَال
ًَ َوأسألكَنع،َوأسألكَالقصدَفيَالغنىَوالفقر،يَالرضاَوالغضب
ِّ كلمةَالحقَِّف

ََوأس ألكَب ردَالعيش،َالرضاَب عدَالقضاء
ِّ َوأسألك،َوأسألكََق َّرةَعي ٍَنَالَت ن قطع،ي ن فد
َّ َو،َوأسألك َل َّذة َالنَّظر َإلىَوجهك،ب عد َالموت
َالشوق َإلىَلقائك َفيَغير َض َّراء
.ََواجعلناَهداةًَمهتدين،َاللَّه َّمَزيَِّنَّاَبزينةَاْليمان،َوالَفت ن ٍةَمضلَّ ٍة،ٍمض َّرة

All-llãhumme bi ‘ilmikel ġajbe, we ḳudratike ‘alel ḣalḳi; aḥjinĩ mã
‘alimtel ḥajãte ḣajran lĩ, we teweffenĩ idhã ‘alimtel wefãte ḣajran lĩ!
All-llãhumme innĩ es’eluke ḣashjeteke fil ġajbi wesh-shehãdeti, we
es’eluke kelimetel ḥaḳḳi firr-rriḍã wel ġaḍabi, we es’elukel ḳaṣde fil
ġinã wel faḳri, we es’eluke ne’ĩmen lã jenfedu, we es’eluke ḳurrate
‘ajnin lã tenḳaṭi’u, we es’elukerr-rriḍã ba’ëdel kaḍã, we es’eluke berdel
‘ajshi ba’ëdel mewt, we es’eluke ledh-dheten-neḍhari ilã wexhhike,
wesh-shewḳa ilã liḳãike, fĩ ġajri ḍarrãe muḍirratin, we lã fitnetin muḍilletin! All-llãhumme zejjinnã bi zĩnetil ĩmãn wexh’alnã hudãten
muhtedĩn.
(O Allah, unë të lus Ty, si Njohës i së fshehtës që je, dhe si i
Plotfuqishëm mbi krijesat e Tua. Më jep jetë, nëse jeta është në
dobinë time, dhe ma merr jetën, nëse vdekja është më e mirë për
mua! Të lutem, më mundëso të kem drojë prej Teje, fshehtas dhe
haptas! Më mundëso ta them të vërtetën kurdoherë, qofsha i
zemëruar a i kënaqur! Më mundëso të harxhoj në mënyrë të
moderuar (pa teprim dhe pa dorështrëngim) qofsha i pasur a i
varfër! Të kërkoj të më dhurosh mirësi që nuk kanë fund dhe prehje
të pandërprerë. Të lutem, më bëj të kënaqur mbasi ndodh ajo që
është caktuar! Të lutem, më mundëso të shijoj freskinë e jetës pas
vdekjes! Të lutem, më mundëso kënaqësinë e shikimit te Fytyra
Jote dhe mallin e takimit me Ty, duke më ruajtur nga çdo fatkeqësi
42

e rëndë dhe çdo sprovë që të çon në humbje! O Allah, na zbukuro
me stolinë e besimit dhe na bëj udhëzues të udhëzuar!).90

ََولمَيَكن،َالصمدَالَّذيَلمَيلدَولمَيولد
َّ اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَياَاللَّهَبأنَّكَالواحدَاألحد
َ .ََالر ِّحيم
َّ َأنََت غفرَليَذنوبيَإنَّكَأنتَالغفور،لهَكف ًَواَأح ٌد
All-llãhumme innĩ es’eluke, jã All-llãh, bi ennekel wãḥidul EḥaduṣṢamed, el-ledhĩ lem jelid we lem jũled we lem jekun lehũ kufuwen
eḥad, en teġfira lĩ dhunũbĩ, inneke Entel Ġafũrurr-Rraḥĩm.
(O Allah, të lutem Ty, o Allah, se Ti je Një dhe i Vetëm, je Ai, të Cilit i
drejtohen krijesat për nevojat e tyre, je Ai që nuk lind, as nuk është i
lindur, dhe që askush nuk është i barabartë me Të! Të lutem të më
falësh gjynahet se vërtet Ti je Falës dhe Mëshirues).91

ََياَبديع،َالمنَّان،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَبأ َّنَلكَالحمدََالَإلهََإ َّالَأنتَوحدكََالَشريكَلك
ََياَح ُّيَياَق يُّومَإنِّيَأسألكَالجَنَّةَوأعوذَبك،السمواتَواألرضَياَذاَالجَلَلَواْلكرام
َّ
َ .َمنَالنَّار
All-llãhumme innĩ es’eluke bi enne lekel ḥamde, lã ilãhe il-lã Ente,
waḥdeke lã sherĩke leke, El-Mennãnu, ja bedĩ’as-semawãti wel erḍi,
jã dhel Xhelãli wel Ikrãm, jã Ḥajju jã Ḳajjũm, innĩ es’elukel
xhennete, we e’ũdhu bike minen-nãr.
(O Allah, unë të lutem Ty, se Ty të takon lavdia. Nuk ka të adhuruar
me të drejtë përveç Teje. Ti je i vetëm dhe i pashoq. Ti je Dhuruesi i
Madh. O Krijuesi i qiejve dhe i Tokës! O Ti që zotëron Madhështinë
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Nesaiu dhe Ahmedi (Sahih Nesai).
Nesaiu dhe Ahmedi (Sahih Nesai).
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dhe Nderimin! O i Gjallë e i Përjetshëm! O Mbajtësi i gjithçkaje! Unë
të lutem të më bësh banor të Xhenetit dhe të më ruash nga Zjarri).92

ََالصمدَالَّذيَلمَيلد
َّ اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَبأنَّيَأشهدَأنَّكَأنتَاللَّهََالَإلهََإ َّالَأنتَاألحد
َ .ولمَيولدَولمَيكنَلهَكف ًَواَأح ٌَد
All-llãhumme innĩ es’eluke bi ennĩ eshhedu enneke Entall-llãhu lã
ilãhe il-lã Ent, El Eḥaduṣ-Ṣamed, el-ledhĩ lem jelid we lem jũled we
lem jekun lehũ kufuwen eḥad.
(O Allah, unë të lutem Ty, si pohues se Ti je Allahu, nuk ka të
adhuruar me të drejtë përveç Teje! Ti je Një dhe Es Samed (Ai, të Cilit
i drejtohen krijesat për nevojat e tyre). I Cili nuk lind, as nuk është i
lindur. Dhe askush nuk është i barabartë me Atë).93
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Katër sunen-et (Sahih Ibn Maxhe).
Ebu Davudi dhe Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
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25-DHIKRI PAS SELAMIT

َ .َأست غفرَاللَّه
Estaġfirull-llãh (tri herë).
(I kërkoj falje Allahut).

َ .ََت باركتَياَذاَالجَلَلَواْلكرام،َالسلَم
ََّ َومنك،َالسلَم
ََّ اللَّه َّمَأنت
All-llãhumme Entes-Selãm, we minkes-selãm, tebãrakte jã dhel
xhelãli wel ikrãm.
(O Allah! Ti je Paqedhënësi dhe vetëm prej Teje pres paqen! Ti je
përgjithmonë i Begatshëm, o Zotëruesi i madhështisë dhe
nderimit!).94

َ،َلهَالملكَولهَالحمدَََوهوعلىَك ِّلَشي ٍءَقد ٌير،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
َ .َوالَي ن فَعَذاَالجدَِّمنكَالج َُّد،َوالَمعطيَلماَمن عت،اللَّه ََّمَالََمانعَلماَأعطيت

Lã ilãhe il-lAll-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.95 All-llãhumme lã mani’a
limã a’ëṭajte, we lã mu’ëṭije limã mena’ëte, we lã jenfe’u dhel
xheddi minkel xheddu.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i
takon sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë!
O Allah! Nuk mund ta ndalojë askush atë që e ke dhënë Ti, dhe s’ka
kush të japë atë që Ti e ke ndaluar! Të pasurit apo njeriut me pozitë
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Muslimi.
Transmetimi ku thuhet se kjo pjesë e këtij dhikri përsëritet tri herë nuk është i
saktë (Silsile daife: 5598).
95

45

nuk mund t’i bëjë dobi tek Ti pasuria a pozita e tij, por i bën dobi
veçse puna e mirë!).96

ََال.َوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد ٌير،َولهَالحمد،َلهَالملك،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله

ََلهَالنِّعمةَولهَالفضلَوله،ََوالَن عبدََإ َّالَإيَّاه،َالَإلهََإ َّالَاللَّه،حولَ َوالَق َّوةََإ َّالَباللَّه
َ .ََالدينَولوَكرهَالكافرون
َِّ َالَإلهََإ َّالَاللَّهَمخلصينَله،الثَّناءَالحسن

Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr. Lã ḥawle we la ḳuwwete illã bil-lãh, lã ilãhe il-lall-llãhu, we lã na’ëbudu il-lã ijjãhu, lehunni’ëmetu we lehul faḍlu we lehuth-thenãul ḥasen. Lã ilãhe il-lallllãhu muḣliṣĩne lehud-dĩne we lew kerihel kãfirũn.
)S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq; Atij i
takon sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë!
S’mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asgjë veçse me
ndihmën e Allahut! S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut dhe nuk
adhurojmë asnjë tjetër veç Tij! Dhuntitë dhe mirësitë janë prej Tij,
dhe vetëm Atij i takon lavdi më i bukur! S’ka të adhuruar me të drejtë
veç Allahut! Adhurimin e kryejmë me sinqeritet vetëm për Të, edhe
pse këtë e urrejnë jobesimtarët!(.97

َ .ََواللَّهَأكب ر،َوالحمَدَللَّه،َسبحانَاللَّه
“Subḥãnall-llãh”; “Elḥamdu lil-lãh”; “All-llãhu Ekber” - 33 herë
secilën.

َ .ير
ٌَ َلهَالملكَولهَ الحمدَوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد،الَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
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Buhariu dhe Muslimi.
Muslimi.
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Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i
takon sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo
gjë!).98
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل

َ ﴾َالصمدَ۞َلمَيلدَولمَيولدَ۞َولمَيكنَلَّهَكف ًواَأح ٌد
َّ ﴿قلَهوَاللَّهَأح ٌدَ۞َاللَّه
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َبَالفلقَ۞َمنَش ِّرَماَخلقَ۞َومنَش ِّرَغاس ٍقَإذاَوقبََ۞َومنَش ِّر
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
َّ الن
َ ﴾َّفاثاتَفيَالعقدَ۞َومنَش ِّرَحاس ٍدَإذاَحسد
َ يم
َ َالرح
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َ۞َبَالنَّاسَ۞َملكَالنَّاسَ۞َإلهَالنَّاسَ۞َمنَش ِّرَالوسواسَالخنَّاس
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
َ ﴾الَّذيَي وسوسَفيَصدورَالَنَّاسَ۞َمنَالجنَّةَوالنَّاس

Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul huwall-llãhu eḥad,
All-llãhuṣ-Ṣamed,
lem jelid we lem jũled,
we lem jekun lehũ kufuwen eḥad.

Muslimi. Në këtë hadith Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë dhikër pas
çdo namazi, i falen gjynahet qofshin edhe sa shkuma e detit”. (Muslimi).
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(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Ai, Allahu është Një! Allahu është Eṣ Ṣamedu (Ai, të Cilit i
drejtohen krijesat për nevojat e tyre). Ai as nuk lind, as nuk është i
lindur. Dhe askush nuk është i barabartë me Atë!).”
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbil feleḳ,
min sherri mã ḣaleḳ,
we min sherri ġãsiḳin idhã weḳab,
we min sherrin-neffãthãti fil ‘uḳad,
we min sherri ḥãsidin idha ḥased.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga
sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar, dhe nga sherri i natës, kur bie
terri, dhe nga sherri i magjistarëve, që fryjnë në nyje magjie, dhe
nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë).
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbin-nãs,
Melikin-nãs,
Ilãhin-nãs,
min sherril weswãsil ḣan-nãs,
el-ledhĩ juweswisu fĩ ṣudũrin-nãs,
minel xhinneti wen-nãs.

48

(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i
Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, nga sherri i shejtanit
ngacmues që fshihet (kur përmendet Allahu), e që hedh të liga e
dyshime në gjoksin e njerëzve, (qoftë ai shejtan) prej xhindëve ose
njerëzve!”).
(Këto tri sure i themi pas çdo namazi farz).99

َيَالسماواتَوماَفي
َّ ﴿اللّهََالَإل هََإ َّالَهوَالح ُّيَالقيُّومََالَتأخذهَسن َةٌَوالَن وٌمَلَّهَماَف
َاألرضَمن ذاَالَّذيَيشفعَعندهََإ َّالَبإذنهَي علمَماَب ينَأيديهمَوماَخلفهمََوالَيحيطون
ََالسماواتَواألرضََوالَي ؤودهَحفظهماَوهو
ِّ بشي ٍء
َّ َمنَعلمهََإ َّالَبماَشاءَوسعَكرسيُّه

َ ََ﴾العل ُّيَالعظيم
All-llãhu lã ilãhe il-lã huwel Ḥajjul Ḳajjũm. Lã te’ḣudhuhu sinetun
we lã newm. Lehu mã fis-semãwãti we mã fil erḍ. Men dhel-ledhĩ
jeshfe’u ‘indehu il-lã bi idhnihi. Ja’ëlemu mã bejne ejdĩhim we mã
ḣalfehum, we lã juḥĩṭũne bi shej’in min ‘ilmihi il-lã bimã shãe.
Wesi’a kursijjuhus-semãwãti wel erḍa, we lã je’ũduhu ḥifḍhuhumã
we huwel ‘Alijjul ‘Aḍhĩm.
(Pas çdo namazi farz).
(Allahu është Ai, përveç të Cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të
drejtë, i Gjalli, i Përjetshmi, Mbajtësi i gjithçkaje! Atë nuk e kap as
dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe
gjithçka që gjendet në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për
ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që u ka ndodhur krijesave në të
99

Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu (Sahih Tirmidhi). Këto tri sure quhen:
«Mbrojtëset» (Fet’hul Bari).
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shkuarën dhe çdo gjë që do t’u ndodhë në të ardhmen, kurse ata nuk
mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai
dëshiron.
Kursi-u100 i Tij përfshin qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i
ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori!).101

ََلهَالملكَولهَالحمدَيحييَويميتَوهوَعلىَك ِّل،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
َ .ير
ٌَ شي ٍءَقد
Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh. Lehul mulku we lehul
ḥamdu, juḥjĩ we jumĩt we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(Dhjetë herë pas namazit të akshamit, dhe po aq pas namazit të
sabahut).
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i
takon sundimi dhe lavdia, Ai jep jetë dhe jep vdekje! Dhe Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë!).102

َ .ل
ًَ َّلَمت قب
ًَ َوعم،َورزَقًاَطيَِّبًا،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَعل ًَماَنَاف ًَعا
All-llãhumme innĩ es’eluke ‘ilmen nãfi’an, we rizḳan ṭajjiben, we
‘amelen muteḳabbelen.
(Pas selamit në namazin e sabahut).
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[Kursi-u është një krijesë e madhe e Allahut. Ai është një trup tjetër dhe jo vetë
Arshi (Froni) i Allahut. Me madhësinë që ka Kursi-u përfshin qiejt dhe Tokën, edhe
pse është shumë më i vogël sesa Arshi].
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Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush lexon ajetin Kursij pas çdo namazi farz, nuk e
ndan nga hyrja në Xhenet asgjë, vetëm se vdekja!” Nesaiu në “Amelul jeumi vel
lejleti” (Sahih Xhami).
102
Tirmidhiu dhe Ahmedi [Sahihut tergib].
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(O Allah! Unë të kërkoj dije të dobishme, rrizk (furnizim) të mirë
dhe punë të pranuar!)103

26-LUTJA E NAMAZIT TË ISTIHARES104
Xhabiri  tregon:
“Pejgamberi  ﷺna mësonte lutjen e istihare-s për çdo çështje
ashtu siç na mësonte një sure të Kuranit. Ai na këshillonte duke
thënë: “Nëse ndonjëri çon nëpër mend a vendos për një çështje, le
të falë dy rekate namaz nafile dhe, pas namazit, le të thotë:

ََوأسألكَمنَفضلكَالعظيم؛َفإنَّك،َوأست قدركَبقدرتك،اللَّه َّمَإنِّيَأستخيركَبعلمك
ََاللَّه َّمَإنَكنتَت علمَأ َّنَهذا،لمَالغيوب
ََّ َوأنتَع،َوت علمََوالَأعلم،ت قدرَ َوالَأقدر
ََعاجله:َخي ٌرَليَفيَدينيَومعاشيَوعاقبةَأمريَ–َأوَقال-ََويس ِّميَحاجته- َاألمر

ََوإنَكنتَت علمَأ َّنَهذاَاألمرَش ٌّرَلي،سرهَليَث َّمَباركَليَفيه
ِّ َفاقدرهَ ليَوي-َوآجله
ََعاجلهَوآجلهَ–َفاصرفهَعنِّيَواصرفنيَعنه:فيَدينيَومعاشيَوعاقبةََأمريَ–َأوَقال
َ .ََث َّمَأرضنيَبه،واقدرَليَالخي رَحيثَكان
All-llãhumme innĩ esteḣĩruke bi ’ilmike, we esteḳdiruke bi
ḳudratike, we es’eluke min faḍlikel ‘aḍhĩm, fe inneke teḳdiru we lã
eḳdiru, we ta’ëlemu we lã a’ëlemu, we Ente ’al-lãmul ġujũb. Allllãhumme in kunte ta’ëlemu enne hãdhel emra - (këtu përmend
hallin që ka) - ḣajrun lĩ fĩ dĩnĩ we me’ãshĩ, we ‘ãḳibeti emrĩ, - ’ãxhilihi
we ãxhilihĩ, - feḳdurhu lĩ we jessirhu lĩ, thumme bãrik lĩ fĩhi! we in
103

Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
[Istiḣare do të thotë: T’i lutesh Allahut të zgjedhë atë që është më e mira. Kjo
lutje bëhet menjëherë pas faljes së dy rekateve nafile].
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kunte ta’ëlemu enne hãdhel emra sherrun lĩ fĩ dĩnĩ we me’ãshĩ we
’ãkibeti emrĩ, - ’ãxhilihi we ãxhilihi, - faṣrifhu ‘annĩ, waṣrifnĩ ’anhu,
wekdur lijel ḣajra ḥajthu kãne, thumme erḍinĩ bihi.
(O Allah! Kërkoj të më japësh më të mirën, më të mbarën e më të
dobishmen, për shkak se Ti di gjithçka! Kërkoj të ma bësh të mirën të
mundur me Fuqinë Tënde! Kërkoj të më dhurosh nga mirësia Jote e
madhe, sepse Ti ke fuqi për gjithçka, kurse unë nuk kam mundësi! Ti di
çdo gjë, kurse unë nuk di! Ti je Njohësi i të fshehtave! O Allah! Nëse kjo
gjë, – dhe përmend gjënë për të cilën bën istihare, – sipas Dijes Tënde,
është në të mirën e në dobinë e fesë sime, të jetës sime dhe
përfundimit të punëve të mia, – (ose sipas një varianti tjetër: më e
mirë për punët e mia të tanishme dhe të mëvonshme), – atëherë ma
mundëso, ma bëj mbarë ta realizoj dhe ma bëj të begatshme! E nëse
kjo gjë, – përmend gjënë për të cilën bën istihare, – është e dëmshme
për fenë time, jetën time dhe përfundimin e punëve të mia, – (ose
sipas një varianti tjetër: për punët e mia të tanishme dhe të
mëvonshme), – atëherë largoje atë prej meje, dhe ma hiq mendjen
prej saj! Më mundëso të mirën kudo qoftë dhe më bëj të kënaqur me
të!).105
Nuk ka për t’u bërë pishman një njeri që i bën lutje istihare Krijuesit,
që këshillohet me besimtarët dhe që sigurohet e tregon kujdes në
punët e veta, sepse Allahu i Lartësuar thotë: “Këshillohu me ata për
çështjet. Kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allahu”106.
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Buhariu.
Ali Imran 159.
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27-DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES

َ .َالسلَمَعلىَمنََالَنب َّيَب عده
ََّ الصلَةَو
ََّ َو،الحمدَللَّهَوحده
Elḥamdu lil-lãhi waḥdeh, weṣ-ṣalãtu wes-selãmu ‘alã men lã
nebijje ba’ëdehu.
(Lavdia i takon Allahut, i Cili është i Vetëm. Salavati (lavdërimi i
Allahut) dhe selami (paqja) qofshin për Nebijj-in (Lajmësin) e fundit,
pas të cilit s’ka lajmës tjetër).107

َّ أعوذَباللَّهَمن
َ .ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.
(I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar).

َيَالسمواتَوماَفي
َّ ﴿اللَّهَالَإلهَإ َّالَهوَال ح ُّيَالقيُّومَالَتأخذهَسنةٌَوالَن وٌمَلهَماَف

َاألرضَمنَذاَالَّذيَيشفعَعندهَإ َّالَبإذنهَي علمََماَب ينَأيديهمَوماَخلفهمَوالَيحيطون
ََالسمواتَواألرضَوالَي ئودهَحفظهماَوهو
َّ بشي ٍءَمنَعلمهَإ َّالَبماَشاءَوسعَكرسيُّه
َ ﴾العل ُّيَالعظيم
All-llãhu lã ilãhe il-lã huwel Ḥajjul Ḳajjũm. Lã te’ḣudhuhu sinetun
we lã newm. Lehu mã fis-semãwãti we mã fil erḍ. Men dhel-ledhĩ
jeshfe’u ‘indehu il-lã bi idhnihi. Ja’ëlemu mã bejne ejdĩhim we mã
ḣalfehum, we lã juḥĩṭũne bi shej’in min ‘ilmihi il-lã bimã shãe.

Enesi tregon se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Të ulem me disa njerëz që i bëjnë
dhikër Allahut nga namazi i sabahut derisa të lindë dielli më pëlqen më shumë
sesa të liroj katër robër prej pasardhësve të Ismailit. Dhe po ashtu, të ulem me
disa njerëz që i bëjnë dhikër Allahut nga namazi i ikindisë derisa të perëndojë dielli
më pëlqen më shumë sesa të liroj katër robër.” Ebu Davudi. Albani thotë se
hadithi është i mirë.
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Wesi’a kursijjuhus-semãwãti wel erḍa, we lã je’ũduhu ḥifḍhuhumã
we huwel ‘Alijjul ‘Aḍhĩm.
(Allahu është Ai, përveç të Cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të
drejtë, i Gjalli, i Përjetshmi, Mbajtësi i gjithçkaje! Atë nuk e kap as
dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe
gjithçka që gjendet në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për
ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që u ka ndodhur krijesave në të
shkuarën dhe çdo gjë që u ndodh në të ardhmen, kurse ata nuk
mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai
dëshiron. Kursi-u i Tij përfshin qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të
rëndë t’i ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori!).108
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل

َ ﴾َالصمدَ۞َلمَيلدَولمَيولدَ۞َولمَيكنَلَّهَكف ًَواَأح ٌد
َّ ﴿قلَهوَاللَّهَأح ٌدَ۞َاللَّه
َ يم
َ َالرح
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َبَالفلقَ۞َمنَش ِّرَماَخلقَ۞َومنَش ِّرَغاس ٍقَإذاَوقبََ۞َومنَش ِّر
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
َّ الن
َ ﴾َّفاثاتَفيَالعقدَ۞َومنَش ِّرَحاس ٍدَإذاَحسد
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َ۞َبَالنَّاسَ۞َملكَالنَّاسَ۞َإلهَالنَّاسَ۞َمنَش ِّرَالوسواسَالخنَّاس
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
َ ﴾الَّذيَي وسوسَفيَصدورَالنَّاسَ۞َمنَالجنَّةَوالنَّاس

El Bekare. 255. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush e thotë këtë ajet kur gdhihet,
Allahu i Lartësuar do ta mbrojë prej xhindëve derisa të ngryset. Dhe kush e thotë
kur ngryset, Allahu do ta mbrojë prej tyre derisa të gdhihet”. Hakimi. Albani thotë
se hadithi është i saktë.
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Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul huwall-llãhu eḥad,
All-llãhuṣ-Ṣamed,
lem jelid we lem jũled,
we lem jekun lehũ kufuwen eḥad.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Ai, Allahu është Një! Allahu është Eṣ Ṣamedu (Ai, të Cilit i
drejtohen krijesat për nevojat e tyre). Ai as nuk lind, as nuk është i
lindur. Dhe askush nuk është i barabartë me Atë!).”
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbil feleḳ,
min sherri mã ḣaleḳ,
we min sherri ġãsiḳin idhã weḳab,
we min sherrin-neffãthãti fil ‘uḳad,
we min sherri ḥãsidin idha ḥased.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga
sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar, dhe nga sherri i natës, kur bie
terri, dhe nga sherri i magjistarëve, që fryjnë në nyje magjie, dhe
nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë).
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbin-nãs,
Melikin-nãs,
Ilãhin-nãs,
55

min sherril weswãsil ḣan-nãs,
el-ledhĩ juweswisu fĩ ṣudũrin-nãs,
minel xhinneti wen-nãs.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i
Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, nga sherri i shejtanit
ngacmues që fshihet (kur përmendet Allahu), e që hedh të liga e
dyshime në gjoksin e njerëzve, (qoftë ai shejtan) prej xhindëve apo
njerëzve!”).
(Këto tri sure i themi nga tri herë).

ََلهَالملك،َالَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله،َوالحمدَللَّه،أصبحناَوأصبحَالملكَللَّه
َب َأسألك َخي ر َماَفيَهذاَالي وم َوخير َما
ِّ َر،وله َالحمد َوهوَ علىَك ِّل َشي ٍء َقد ٌير
َبَأعوذَبكَمنَالكسل
ِّ َر،َوأعوذَبكَمنَش ِّرَماَفيَهذاَالي ومَوش ِّرَماَب عده،ب عده
ٍ ابَفيَالنَّارَوعذ
ٍ بَأعوذَبكَمنَعذ
َ .َابَفيَالقبر
ِّ َر،وسوءَالكبر

Aṣbaḥnã we aṣbaḥal mulku lil-lãh109, welḥamdu lil-lãhi, lã ilãhe illall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku, we lehul ḥamdu, we
huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr. Rabbi es’eluke ḣajra mã fĩ hãdhel
jewmi, we ḣajra mã ba’ëdehu110, we e’ũdhu bike min sherri mã fĩ

109

Këtu kur ngrysemi, themi:

َ .أمسي ناَوأمسىَال ملكَللَّ ه

“Emsejna we emsel mulku lil-lãh”. “U ngrysëm…”.
110
Kur ngrysemi, këtu themi:

ََوأعوذَبكَ منَش ِّرَماَفيَهذهَاللَّي لةَوش ِّرَما،بَأسألكَخي رَماَفيَهذهَاللَّي لةَوخي رَماَب عدها
ِّ ر
َ .ب عدها
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hãdhel jewmi, we sherri mã ba’ëdehu, Rabbi e’ũdhu bike minel
keseli, we sũil kiber, Rabbi e’ũdhu bike min ‘adhãbin fin-nãri, we
‘adhãbin fil ḳabri.
(U gdhimë dhe ndërkohë ne jemi në dorë të Allahut! I gjithë
sundimi i përket Allahut dhe e gjithë lavdia i takon Atij! Nuk ka të
adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i Cili është Një dhe i Pashoq!
Atij i takon sundimi dhe Lavdia! Ai është i fuqishëm për çdo gjë! O
Zoti im! Unë të kërkoj të mirën që do të krijohet dhe do të ndodhë në
këtë ditë, dhe të mirën që do të krijohet në ditët e tjera pas saj! Ty të
lutem të më mbrosh nga sherri i gjithçkaje që ndodh në këtë ditë dhe
sherri i gjithçkaje në ditët pas saj! O Zoti im! Kërkoj të më ruash nga
përtacia, dhe pleqëria e keqe (si matufosja etj.)! O Zot im! Kërkoj të
më mbrosh nga dënimi në Zjarr dhe dënimi në varr!).111

َ .ََوبكَنموتَوإليكَالنُّشور،َوبكَنحيا،َوبكَأمسي نا،اللَّه َّمَبكَأصبحنا
All-llãhumme bike aṣbaḥnã, we bike emsejnã112, we bike naḥjã,
we bike nemũtu, we ilejken-nushũr.
(O Allah! U gdhimë duke qenë nën kujdesin Tënd113 dhe u ngrysëm
nën kujdesin Tënd! Ti na ngjall dhe Ti na vdes, dhe pas ringjalljes, tek
Ti do të kthehemi!).114
Rabbi es’eluke ḣajra mã fî hãdhihil-lejleti, ue ḣajra mã ba’ëdehã, ue eûdhu
bike min sherri mã fî hãdhihil-lejleti, ue sherri mã ba’ëdehã.
O Zoti im! Unë të kërkoj të mirën që do të krijohet dhe do të ndodhë në këtë
natë, dhe të mirën që do të krijohet në netët e tjera pas saj! Ty të lutem të më
mbrosh nga sherri i gjithçkaje në këtë natë dhe në netët pas saj!
111
Buhariu.
112
Kur ngrysemi, themi:

.َوإليكَال مصير،َوبكَنموت،َوبكَنحيا،َوبكَأصبحنا،اللَّه َّمَبكَأمسي نا

All-llãhumme bike emsejnã, ue bike aṣbaḥnã...
O Allah! U ngrysëm nën kujdesin Tënd dhe u gdhimë…
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َ وأناَعلىَعهدك َووعدك َما،َخلقتنيَوأناَعبدك،اللَّه َّم َأنت َربِّي َال َإلهَ َإ َّال َأنت
ََوأبوءَبذنبيَفاغفرَلي،َأبوءَلكَبنعمتكَعل َّي،َأعوذَبكَ منَش ِّرَماَصن عت،استطعت

ُّ فإنَّهََالَي غفر
َ .ََالذنوبََإ َّالَأنت

All-llãhumme Ente Rabbĩ, lã ilãhe il-lã Ente, ḣalaḳtenĩ we ene
‘abduke, we ene ‘alã ‘ahdike we wa’ëdike mesteṭa’ëtu, e’ũdhu bike
min sherri mã ṣana’ëtu, ebũ’u leke bi ni’ëmetike ‘alejje, we ebũ’u bi
dhenbĩ, feġfir lĩ fe innehu lã jeġfirudh-dhunũbe il-lã Ente.
(O Allah! Ti je Zoti im! Askush nuk meriton të adhurohet, përveç
Teje! Ti më krijove dhe unë jam robi Yt! Unë do t’i qëndroj besnik
besës dhe premtimit që të kam dhënë, sa të mundem! Kërkoj që të
më mbrosh nga e keqja që vjen si pasojë e asaj që kam bërë! Të jam
mirënjohës për të gjitha mirësitë që më ke bërë dhe i pranoj gjynahet
e mia, prandaj më fal, sepse, në të vërtetë, gjynahet nuk i fal askush
tjetër, përveç Teje!).115

ََأنَّك،َوجميعَخلقك،َومَلَئكتَك،َوأشهدَحملةَعرشك،اللَّه َّمَإنِّيَأصبحتَأشهدك

َ .ََوأ َّنَمح َّم ًَداَعبدكَورسولك،أنتَاللَّهََالَإلهََإ َّالَأنتَوحدكََالَشريكَلك

All-llãhumme innĩ aṣbaḥtu116 ushhiduke, we ushhidu ḥamelete
‘arshike, we melãiketeke, we xhemĩ’a ḣalḳike, Enneke Entall-llãhu lã
113

D.m.th.: u gdhimë duke pasur mirësitë e Tua dhe duke të përmendur Ty.
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
115
Buhariu. Pejgamberi  ﷺka thënë [se kjo është forma më e mirë e istigfarit
dhe] se: “Kushdo që e thotë këtë lutje kur gdhihet, duke qenë i bindur në të, dhe
vdes në këtë ditë, ai hyn në Xhenet, dhe kushdo që e thotë kur ngryset, duke qenë
i bindur në të, dhe vdes në këtë natë, ai hyn në Xhenet”.
116
Kur ngrysemi, themi:
114

...اللهمَإنيَأمسيت
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ilãhe il-lã Ente, waḥdeke lã sherĩke Leke, we enne Muḥammeden
‘abduke we rasũluke. (katër herë).
(O Allah! Unë u gdhiva duke të pasur Ty si dëshmitar, mbajtësit e
arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua për faktin se
unë pohoj që Ti je Allahu, se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç
Teje, se Ti je i Vetëm, i Pashoq, dhe se Muhamedi është robi dhe i
Dërguari Yt).117

ََف لك،اللَّه َّمَماَأصبحَبيَمنَنعم ٍةَأوَبأح ٍدَمنَخلقكَفمنكَوحدكََالَشريكَلك
ُّ الحمدَولك
َ .ََالشكر
All-llãhumme mã aṣbaḥa bĩ118 min ni’ëmetin ew bi eḥadin min
ḣalḳike, fe minke waḥdeke lã sherĩke leke, fe lekel-ḥamdu, we
lekesh-shukru.
(O Allah! Çdo mirësi (qoftë dynjaje a ahireti) me të cilën unë jam
gdhirë ose me të cilën është gdhirë ndonjë krijesë Jotja, është vetëm
prej Teje! I Pashoq je Ti! Ty të takon e gjithë lavdia dhe Ty të takon
mirënjohja!).119

Allãhum-me innî emsejtu…
O Allah! Unë u ngrysa…
117
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë dhikër katër herë kur gdhin ose kur
ngryset, Allahu e shpëton nga Zjarri”. Shënon Ebu Davudi dhe të tjerë. Ibn Bazi e
vlerëson si të mirë senedin me të cilin e sjell Ebu Davudi.
118
Kur të ngrysemi, themi:

َ ...اللَّه َّمَماَأمسىَبي

All-llãhumme mã emsã bî…
O Allah! Çdo mirësi me të cilën unë jam ngrysur…
119
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush e e thotë këtë kur të gdhijë, ai e ka shlyer
detyrimin e mirënjohjes për atë ditë. Dhe kushdo që bën një dhikër të tillë edhe
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ََالَإلهََإ َّال،َاللَّه َّمَعافنيَفيَبصري،َاللَّه َّمَعافنيَفيَسمعي،اللَّه َّمَعافنيَفيَبدني

ََالَإلهََإ َّال،َوأعوذَبكَمنَعذابَالقبر،َوالفقر،َاللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَالَكفر.أنت
.َأنت
All-llãhumme ‘ãfinĩ fĩ bedenĩ, All-llãhumme ‘ãfinĩ fĩ sem’ĩ, Allllãhumme ‘ãfinĩ fĩ beṣarĩ! Lã ilãhe il-lã Ente, All-llãhumme innĩ
e’ũdhu bike minel kufri wel faḳri, we e’ũdhu bike min ‘adhãbil
ḳabri, lã ilãhe il-lã Ente. (tri herë).
(O Allah më jep shëndet në trupin tim, në të dëgjuarit tim dhe në
shikimin tim. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje. O Allah!
Më ruaj nga kufri dhe varfëria! Më ruaj nga dënimi i varrit. Nuk ka të
adhuruar me të drejtë përveç Teje).120

َ .َبَالعرشَالعظيم
ُّ حسبيَاللَّهََالَإلهََإ َّالَهوَعليهَت وَّكلتَوهوَر
Ḥasbijall-llãhu lã ilãhe il-lã huwe, ‘alejhi tewekkeltu we huwe
rabbul ‘arshil ‘aḍhĩm. (shtatë herë).
(Më mjafton Allahu për rregullimin dhe mbarëvajtjen e punëve!
S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij! Tek Ai unë mbështetem
plotësisht dhe Ai është Zoti i arshit madhështor!).121

kur ngryset, ai e ka shlyer detyrimin e mirënjohjes për atë natë.” Ebu Davudi dhe
të tjerë.
120
Ebu Davudi, Ahmedi etj. Ibn Bazi thotë se senedi i hadithit është i mirë
(Tuhfetul ahjar).
121
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë dhikër shtatë herë kur të gdhihet
dhe kur të ngryset, Allahu do t’ia rregullojë punët që i ka shqetësim, qofshin të
dynjasë apo të Ahiretit”. Ibn Sun-ni dhe Ebu Davudi.
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َ:َاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَالعفوَوالعافية،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَالعفوَوالعافيةَفيَالدُّن ياَواآلخَرة

ََاللَّه َّمَاحفظني،َوآمنَروعاتي،َاللَّه َّمَاست رَعوراتي،َومالي،فيَدينيَودن يايَ وأهلي
ََوأعوذَبعظمتكَأن،َومنَفَوقي،َوعنَشمالي،َوعنَيميني،َومنَخلفي،ي
َّ منَبينَيد
َ .أغتالَمنَتحتي
All-llãhumme innĩ es’elukel ‘afwe wel ‘ãfijete fid-dun’jã wel
ãḣirah, All-llãhumme innĩ es’elukel ‘afwe wel ‘ãfijete fĩ dĩnĩ we
dun’jãje we ehlĩ we mãlĩ, All-llãhummestur ‘awrãtĩ, we ãmin
raw’ãtĩ. All-llãhumme iḥfeḍhnĩ min bejni jedejje, we min ḣalfĩ, we
‘an jemĩnĩ we ‘an shimãlĩ, we min fewḳĩ, we e’ũdhu bi aḍhametike
en uġtãle min taḥtĩ.
(O Allah! Të kërkoj të më falësh dhe të më ruash nga çdo e keqe në
këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah! Të lutem të më falësh dhe të
më ruash nga të këqijat e të metat në fenë time, në jetën time të
këtushme, në familjen time dhe në pasurinë time. O Allah! M’i mbulo
të metat dhe më qetëso nga gjërat frikësuese. O Allah! Më ruaj nga
para dhe nga prapa, nga e djathta dhe nga e majta, si dhe nga lart.
Mbrohem me madhërinë Tënde, që të mos më përpijë toka nga
poshtë).122

َّ اللَّه َّمَعالمَالغيبَو
ََأشهد،ب َك ِّلَشي ٍءَومليكه
َّ َر،َالسمواتَواألرض
َّ الشهادةَفاطر

َّ َومنَش ِّر،َأعوذَبكَمنَش ِّرَن فسي،أنََالَإلهََإ َّالَأنت
ََوأنَأق ترف،َالشيطانَوشركه

َ .َأوَأج َّرهَإلىَمسل ٍَم،ًعلىََن فسيَسوءا

All-llãhumme ‘ãlimel ġajbi wesh-shehãdeti Fãṭiras-semãwãti wel
erḍi, Rabbe kul-li shej’in we melĩkehu, eshhedu en lã ilãhe il-lã Ente,
122

Ebu Davudi, Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).

61

e’ũdhu bike min sherri nefsĩ, we min sherrish-shejṭãni we shirkihi,
we en eḳterife ‘alã nefsĩ sũen ew exhurr-rrahu ilã muslim.
(O Allah! Njohës i së fshehtës dhe së dukshmes, Krijues i qiejve dhe
i tokës, Zot dhe Sundues i çdo gjëje! Dëshmoj se askush nuk meriton
të adhurohet përveç Teje! Më mbroj nga e keqja e vetvetes, nga e
keqja e shejtanit dhe thirrja e përpjekja e tij për të bërë shirk (ose:
nga kurthi i tij), si dhe që të mos i bëj vetes keq e as ndonjë
muslimani!).123

َّ َّ
َ ََالسميعَالعليم
َّ يَالسماءَوهو
ّ َبسمَاللهَالذيَالَيض ُّرَمعَاسمهَشيءٌَفيَاألرضََوالَف
Bismil-lãhil-ledhĩ lã jeḍurr-rru me’asmihi shej’un fil erḍi we lã fissemãi we huwes-Semĩ’ul ‘Alĩm. (tri herë).
(Kërkoj mbrojtje me emrin e Allahut nga çdo keqbërës, emër ky me
përmendjen e të cilit nuk mund të bëjë dëm asgjë në tokë dhe asnjë
sprovë që zbret nga qielli! Allahu është ai i Cili i dëgjon të gjitha
thëniet dhe i di të gjitha gjendjet!).124

َ َوبمح َّم ٍدَ(صََلَّىَاهللََعَلَيَهََ َوسََلَّمَ)َنبيا،َوبَاْلسَلَمَدينًا،رضيتَباللَّهَربَا
Raḍĩtu bil-lãhi Rabben, we bil islãmi dĩnen, we bi Muḥammedin
(ṣal-lallãhu ‘alejhi we sel-leme) nebijjen. (tri herë).

123

Tirmidhiu dhe Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
Profeti  ﷺka thënë: “Kush e thotë këtë dhikër tri herë kur të gdhijë dhe tri
herë kur të ngryset, atij njeriu nuk do t’i bëjë dëm asgjë”. Ebu Davudi, Tirmidhiu
dhe Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe). Ibn Bazi thotë se senedi është i mirë.
124
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(Jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me
Muhamedin (lavdërimi dhe paqja qofshin për të) si Pejgamber).125

َ .ياَح ُّيَياَق يُّومَبرحمتكَأستغيثَأصلحَليَشأنيَكلَّهََوالَتكلنيَإلىَن فسيَطرفةَعي ٍَن
Jã Ḥajju, jã Ḳajjũmu bi raḥmetike esteġĩthu, aṣliḥ lĩ she’nĩ kul-lehu,
we lã tekilnĩ ilã nefsĩ ṭarfete ‘ajnin.
(O i Gjallë e i Përjetshëm! O Mbajtësi i gjithçkaje! Me mëshirën
Tënde të kërkoj ndihmë! Rregulloji të gjitha punët e mia dhe mos më
lër të mbështetem në veten time as sa një hapje e mbyllje e syrit!).126

َ،َف تحه:َاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَخي رَهذاَالي وم،بَالعالمين
ِّ أصبحناَوأصبحَالملكَللَّهَر
َ .ََوأعوذَبكَمنَش ِّرَماَفيهَوش ِّرَماَب عده،َوهداه، وب ركته،َونوره،ونصره
Aṣbaḥnã we aṣbaḥal mulku lil-lãhi rabbil ‘ãlemĩn, All-llãhumme
innĩ es’eluke ḣajra hãdhel jewmi127: fet’ḥahu we naṣrahu we
nũrahu we beraketehu we hudãhu, we e’ũdhu bike min sherri mã
fĩhi we sherri mã ba’ëdehu.

Profeti  ﷺthotë: “Allahu i ka vënë detyrë Vetes që ta kënaqë Ditën e
Kiametit këdo që e thotë këtë dhikër tri herë kur të gdhijë dhe tri herë kur të
ngryset”. Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu.
126
Hakimi (Sahih Tergib ve Terhib).
127
Kur ngrysemi, themi:
125

َ،َونصَرهاَون ورها،َف تحها،بَالعالمينَاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَخي رَهذهَاللَّي لة
ِّ أمسي ناَوأمسىَال ملكَللَّهَر

.َوأعوذَبكَمنَش ِّرَماَفي هاَوش ِّرَماَب عدها،َوهداها،وب ركتها

Emsejnã ue emsel mulku lil-lãhi rabbil ‘ãlemîn. All-llãhumme innî es’eluke ḣajra
hãdhihil-lejleti: fet’ḥahã we naṣrahã we nûrahã we beraketehã we hudãhã, we
e’ũdhu bike min sherri mã fîhã we sherri mã ba’ëdehã.
U ngrysëm...
O Allah! Unë të lutem të më japësh të mirën që krijohet a që zbret në këtë
natë…
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(U gdhimë dhe ndërkohë sundimi mbi gjithçka i përket vetëm
Allahut! O Allah! Unë të lutem të më japësh të mirën që krijohet a
që zbret në këtë ditë, të më mundësosh realizimin e qëllimit dhe
triumfin mbi armikun, të më japësh dritë (dije të dobishme dhe
punë të mira), të më begatosh (me rrizk hallall) dhe të më
udhëzosh! Kërkoj të më mbrosh nga e keqja që ndodh në këtë ditë
dhe e keqja që do të ndodhë në ditët pas saj!).128

ََوعلىَدينَنَبيِّ ناَمح َّم ٍدَ(صلىَاهلل،َوعلىَكلمةَاْلخَلَص،أصبحناَعلىَفطرةَاْلسَلَم

َ .ََحني ًَفاَمسل ًَماَوماَكانَمنَالمشركين،َوعلىَملَّةَأبيناَإب راهيم،)عليه وسلم

Aṣbaḥnã ‘alã fiṭratil Islãm,129 we ‘alã kelimetil iḣlãṣ, we ‘alã dĩni
nebijjinã Muḥammedin (ṣal-lallãhu ‘alejhi we sel-leme), we ‘alã mil-leti
ebĩnã Ibrãhĩme ḥanĩfen muslimen, we mã kãne minel mushrikĩn.
(U gdhimë në natyrshmërinë islame, në thënien e sinqeritetit (La
ilahe il-lall-llãh), në fenë e nebij-it (lajmëtarit) tonë Muhamedit
(lavdërimi dhe paqja qofshin për të), si dhe në besimin monoteist të
pastër të babait tonë Ibrahim, i cili ka qenë larg besimeve të kota, i
nënshtruar ndaj Allahut dhe nuk ka qenë prej idhujtarëve).130

َ .َسبحانَاللَّهَوبحمده
Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi. (njëqind herë).

128

Ebu Davudi.
Kur ngrysemi, themi:

129

.أمسي نا على فطرةَ اْلسلم
Emsejnã ‘alã fitratil islãm.
U ngrysëm në natyrshmërinë islame.
130
Ahmedi (Sahih Xhami).
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(Them shprehjen e lartësimit se) Allahu është pa të meta dhe ngre
lart lavdinë e Tij).131

َ .ير
ٌَ َلهَالملكَولهَالحمدَوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد،َوحدهََالَشريكَله،الََإلهََإ َّالَاللَّه
Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(Këtë e themi dhjetë herë132 ose vetëm një herë,133 kur s’mundemi
ta themi më shumë). (S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut,
Një dhe të Pashoq. Vetëm Atij i përket sundimi dhe lavdia, dhe Ai
është i Fuqishëm për çdo gjë!).

َ .ير
ٌَ َلهَالملكَولهَالحمدَوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد،َوحدهََالَشريكَله،الََإلهََإ َّالَاللَّه
Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr. (njëqind herë, kur
gdhihemi).134

َ .ََومدادَكلماته،َوزنةَعرشه،َورضاَن فسه،َعددَخلقه:َسبحانَاللَّهَوبحمده
Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi, ‘adede ḣalḳihi, we riḍã nefsihi, we
zinete ‘arshihi we midãde kelimãtihi. (tri herë kur gdhihemi).
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kushdo që thotë kur gdhihet dhe kur ngryset: ‘Subḥãnall-llãhi ue biḥamdihi’,
njëqind herë, askush nuk mund të sjellë punë më të mirë se ai në Ditën e Gjykimit,
përveç një personi që e thotë po aq sa ai ose më shumë”. (Muslimi).
132
Nesaiu në «amelul jeumi uel lejleti» (Sahih Tergib ue Terhib dhe Tuhfetul
Ahjar).
133
Ebu Davudi (Sahih Ebi Davud).
134
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë njëqind herë në ditë, atij do t’i jepet
shpërblimi sikur të ketë liruar dhjetë skllevër, do t’i shkruhen njëqind të mira, do t’i
fshihen njëqind të këqija, atë ditë do të jetë i mbrojtur nga shejtani deri në
mbrëmje dhe askush nuk ka bërë punë më të mirë se ky person, me përjashtim të
atij që e ka thënë më tepër. (Buhariu dhe Muslimi).
131
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(Them shprehjen e lartësimit se Allahu është pa të meta dhe i bëj
lavdi Atij: aq sa numri i krijesave të Tij, aq sa pëlqen Ai, aq sa peshon
arshi i Tij, aq sa numri i shumtë dhe i pafundmë i fjalëve të Tij).135

َ .ل
ًَ َّلَمت قب
ًَ َوعم،َورزَقًاَطيَِّبًا،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَعلَ ًَماَناف ًَعا
All-llãhumme innĩ es’eluke ‘ilmen nãfi’an, we rizḳan ṭajjiben, we
‘amelen muteḳabbelen. (Kur të gdhihemi).
(O Allah! Unë të kërkoj dije të dobishme, rrizk (furnizim) të mirë e
të këndshëm dhe punë të pranuar!).136

َ .َأست غفَرَاللَّهَوأتوبَإليه
Estaġfirull-llãhe we etũbu ilejhi! (njëqind herë në ditë).
(Allahut i kërkoj falje për gjynahet dhe tek Ai kthehem me
pendim!).137

َ .ََّاماتَمنَش ِّرَماَخلق
َّ أعوذَبكلماتَاللَّهَالت
E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãti min sherri mã ḣaleḳa! (tri herë
kur ngrysemi).
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut prej së keqes së
çdo gjëje që Ai ka krijuar!).138

َ .اللَّه َّمَص ِّلَوسلِّمَعلىَنبيِّ ناَم ح َّم ٍَد
135

Muslim.
Ibn Sunni dhe Ibn Maxhe. Senedi i hadithit është i mirë.
137
Buhari dhe Muslimi.
138
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë lutje tri herë kur ngryset, atë nuk do
ta dëmtojë kafshë helmuese (gjarpër ose akrep) atë natë. Ahmedi (Sahih Tirmidhi
dhe Tuhfetul Ahjar).
136
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All-llãhumme ṣal-li we sel-lim ‘alã nebijjinã Muḥammed. (dhjetë
herë).
(O Allah, bëj salavat dhe selam Profetit tonë Muhamedit).139

28-DHIKRI KUR BIEM NË GJUMË
(I mbledhim duart grusht, pastaj fryjmë në to (duke e shoqëruar
frymën me fare pak pështymë) dhe lexojmë):140
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل

َ ﴾َالصمدَ۞َلمَيلدَولمَيولدَ۞َولمَيكنَلَّهَكف ًواَأح ٌد
َّ ﴿قلَهوَاللَّهَأح ٌدَ۞َاللَّه
َ َالرحَيم
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َبَالفلقَ۞َمنَش ِّرَماَخلقَ۞َومنَش ِّرَغاس ٍقَإذاَوقبََ۞َومنَش ِّر
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
َّ الن
َ ﴾َّفاثاتَفيَالعقدَ۞َومنَش ِّرَحاس ٍدَإذاَحسد
َ يم
َ َالرح
ََّ ََالرحَمَن
ََّ ََبَسَمََاهلل
َ۞َبَالنَّاسَ۞َملكَالنَّاسَ۞َإلهَالنَّاسَ۞َمنَش ِّرَالوسواسَالخنَّاس
ِّ ﴿قلَأعوذَبر
﴾الَّذيَي وسوسَفيَصدورَالنَّاسَ۞َمنَالجنَّةَوالنَّاس

Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Pejgamberi  ﷺthotë: «Kush çon dhjetë herë salavatë për mua kur të gdhihet
dhe dhjetë herë kur të ngryset, do të arrijë ndërmjetësimin tim Ditën e Kiametit.»
Tabarani (Sahih Tergib ve Terhib).
140
[Sipas renditjes që bën hadithi i mësipërm, mbledhim pëllëmbët, pastaj fryjmë
në to, pas fryrjes në pëllëmbë lexojmë tri suret (Ihlas, Nas dhe Felek), e pas leximit
fshijmë trupin sa të mundemi, duke filluar prej kokës, fytyrës dhe pjesës së
përparme të trupit. Mbledhjen e pëllëmbëve, fryrjen në to, leximin dhe fshirjen e
trupit e përsërisim tri herë].
139
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Ḳul huwall-llãhu eḥad,
All-llãhuṣ-Ṣamed,
lem jelid we lem jũled,
we lem jekun lehũ kufuwen eḥad.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Ai, Allahu është Një! Allahu është Eṣ Ṣamedu (Ai, të Cilit i
drejtohen krijesat për nevojat e tyre). Ai as nuk lind, as nuk është i
lindur. Dhe askush nuk është i barabartë me Atë!).”
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbil feleḳ,
min sherri mã ḣaleḳ,
we min sherri ġãsiḳin idhã weḳab,
we min sherrin-neffãthãti fil ‘uḳad,
we min sherri ḥãsidin idha ḥased.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga
sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar, dhe nga sherri i natës, kur bie
terri, dhe nga sherri i magjistarëve, që fryjnë në nyje magjie, dhe
nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë).
Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbin-nãs,
Melikin-nãs,
Ilãhin-nãs,
min sherril weswãsil ḣan-nãs,
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el-ledhĩ juweswisu fĩ ṣudũrin-nãs,
minel xhinneti wen-nãs.
(Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i
Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, nga sherri i shejtanit
ngacmues që fshihet (kur përmendet Allahu), e që hedh të liga e
dyshime në gjoksin e njerëzve, (qoftë ai shejtan) prej xhindëve apo
njerëzve!”).
Pas leximit të këtyre tri sureve, fshin trupin me duar, aq sa të
mundesh, duke filluar me kokën, fytyrën dhe pjesën e përparme të
trupit. (Ky veprim bëhet tri herë).141

َيَالسماواتَوماَفي
َّ ﴿اللّهََالَإل هََإ َّالَهوَالح ُّيَالقيُّومََالَتأخذهَسن َةٌَوالَن وٌمَلَّهَماَف
َاألرضَمنَذاَالَّذيَيشفعَعندهََإ َّالَبإذنهَي علمَماَب ينَأيديهمَوماَخلفهمََوالَيحيطون
ََالسماواتَواألرضََوالََي ؤودهَحفظهماَوهو
ِّ بشي ٍء
َّ َمنَعلمهََإ َّالَبماَشاءَوسعَكرسيُّه
َ ﴾العل ُّيَالعظيم
All-llãhu lã ilãhe il-lã huwel Ḥajjul Ḳajjũm. Lã te’ḣudhuhu sinetun
we lã newm. Lehu mã fis-semãwãti we mã fil erḍ. Men dhel-ledhĩ
jeshfe’u ‘indehu il-lã bi idhnihi. Ja’ëlemu mã bejne ejdĩhim we mã
ḣalfehum, we lã juḥĩṭũne bi shej’in min ‘ilmihi il-lã bimã shãe.
Wesi’a kursijjuhus-semãwãti wel erḍa, we lã je’ũduhu ḥifḍhuhumã
we huwel ‘Alijjul ‘Aḍhĩm.
(Allahu është Ai, përveç të Cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, i
Gjalli, i Përjetshmi, Mbajtësi i gjithçkaje! Atë nuk e kap as dremitja, as
gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet
141

Buhariu dhe Muslimi.
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në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij? Ai
di çdo gjë që u ka ndodhur krijesave më përpara dhe çdo gjë që do
t’u ndodhë më pas, kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga
Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursi-u i Tij përfshin qiejt dhe
Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruajë ato. Ai është i Larti,
Madhështori!).142

َنَربِّهَوالمؤمنونَكلٌَّآمنَباللّهَومآلئكتهَوكتبهَورسلهََال
َّ َالرسولَبماَأنزلَإليهَم
َّ ﴿آمن
َنَرسله َوقالوا َسمعناَوأطعناَغفرانك َربَّناَوإليك َالمصير َ۞ َال
ِّ ن ف ِّرق َب ين َأح ٍد
ُّ َم
َساَإ َّال َوسعهاَلَهاَماَكسبت َوعلي هاَماَاكتسبت َربَّنا َال َت ؤاخذناَإن
ًَ يكلِّف َاللّه َن ف
َنَّسيناَأوَأخطأناَربَّناَوالَتحملَعلي ناَإصًَرَاَكماَحملتهَعلىَالَّذينَمنَق بلناَربَّناَوال
َتح ِّملناَماَالَطاقةَلناَبهَواعفَعَنَّاَواغفرَلناَوارحمناَأنتَم َوالَناَفانصرناَعلىَالقوم
َ ﴾الكافرين
Ãmenerr-rrasũlu bimã unzile ilejhi mirr-rrabbihi wel mu’minũn,
kul-lun ãmene bil-lãhi we melãiketihi we kutubihi we rusulihi lã
nuferr-rriḳu bejne eḥadin-mirr-rrusulih. We ḳãlũ semi’ënã we
eṭa’ënã ġufrãneke rabbenã we ilejkel meṣĩr. Lã jukel-lifull-llãhu
nefsen il-lã wus’ahã lehã mã kesebet we ‘alejhã mektesebet.
Rabbenã lã tu’ãḣidhnã in nesĩnã ew eḣta’nã. Rabbenã we lã taḥmil
‘alejnã iṣran kemã ḥameltehũ ‘alel-ledhĩne min ḳablinã. Rabbenã
we lã tuḥammilnã mã lã ṭãḳate lenã bihi, wa’ëfu ‘annã weġfir lenã
werḥamnã, Ente mewlãnã fenṣurnã ‘alel ḳawmil kãfirĩn.

Sureja Bekare, 255. Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e lexon këtë ajet kur të
shtrihet në shtrat për të fjetur, Allahu do t’i dërgojë një mbrojtës që nuk i ndahet
dhe nuk do t’i afrohet shejtani derisa të gdhijë.” Buhariu.
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(I Dërguari besoi atë që iu shpall nga Zoti i tij, e po ashtu edhe
besimtarët; të gjithë besuan Allahun, melekët e Tij, librat e Tij dhe të
dërguarit e Tij, (duke thënë): “Nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të
dërguarve të Tij.” Pastaj thanë: “Dëgjuam dhe u bindëm. Faljen
Tënde kërkojmë, o Zoti ynë! Tek Ti është kthimi”. Allahu nuk ngarkon
askënd përtej mundësive që ka; të mirën që fiton (çdokush) e ka për
vete dhe të keqen që bën e ka kundra vetes. Zoti ynë! Mos na
ndëshko nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë! Mos na ngarko barrë
të rëndë ashtu si i ngarkove ata para nesh! Zoti ynë! Mos na ngarko
me diçka që nuk mund ta mbartim! Na fal ne, na i mbulo
gjynahet dhe na mëshiro! Ti je Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër
popullit mosbesimtar!).143

ََوإنَأرسلت ها،َفإنَأمسكتَن فسيَفارحمها،َوبكَأرف عه،باسمكَربِّيَوضعتَجنبي
َ .ََالصالحين
َّ َبماَتحفظَبهَعبادك،فاحفظها
Bismike rabbĩ weḍa’tu xhenbĩ, we bike erfe’uhu, fe in emsekte
nefsĩ ferḥamhã, we in erseltehã faḥfeḍhhã bimã taḥfeḍhu bihi
‘ibãdekeṣ-ṣãlihĩn.
(Duke përmendur emrin Tënd, o Zoti im, u shtriva për të fjetur dhe
duke përmendur emrin Tënd ngrihem nga gjumi. Nëse ma mban
shpirtin (më vdes) mëshiroje atë e, nëse ma kthen shpirtin në trup,
ruaje atë ashtu siç ruan robërit e Tu të mirë).144

Pejgamberi  ﷺthotë: “Këto dy ajete, do të jenë të mjaftueshme për këdo që i
lexon gjatë natës”. Buhariu dhe Muslimi.
144
Pejgamberi  ﷺthotë: “Nëse ndonjëri prej jush ngrihet nga shtrati, e pastaj
kthehet në të, le ta shkundë shtrojën tre herë me cepin e rrobës, dhe le të thotë:
“bismil-lãh”, sepse ai nuk e di se çfarë ka rënë në të mbasi është ngritur. Kur të
shtrihet, le të thotë: “O Allah… (lutjen e lartpërmendur)”. Buhariu dhe Muslimi.
143
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َ،َإنَأحي يت هاَفاحفظها،َلكَممات هاَومحياها،اللَّه َّمَإنَّكَخلقتَن فسيَوأنتَت وفَّاهَا

َ .ََاللَّه َّمََإنِّيَأسألكَالعافية.وإنَأمتَّهاَفاغفرَلها

All-llãhumme inneke ḣaleḳte nefsĩ we Ente teweffãhã, leke
memãtuhã we maḥjãhã, in aḥjejtehã faḥfeḍhhã, we in emettehã
feg’fir lehã, All-llãhumme innĩ es’elukel ‘ãfijeh.
(O Allah, Ti e ke krijuar shpirtin tim dhe Ti ma merr atë, në dorën
Tënde është vdekja dhe jeta e tij.145 Nëse e le të jetojë, ruaje atë, e
nëse e vdes, fale atë. O Allah, të lutem të më ruash nga çdo e
keqe).146

َ .ََي ومَت ب عثَعبادك،اللَّه َّمَقنيَعذابك
All-llãhumme ḳinĩ ‘adhãbeke jewme teb’athu ‘ibãdeke.
(O Allah, më mbroj prej dënimit Tënd atë Ditë, kur do të ringjallësh
robërit e Tu).147

َ .باسمكَاللَّه َّمَأموتَوأحيا
Bismikall-llãhumme emũtu we aḥjã.
(Duke përmendur emrin Tënd, o Allah, vdes dhe jetoj!).148

َ .َََواللَّهَأكب ر،ََوالحمدَللَّه،سبحانَاللَّه
“Subḥãnall-llãh”,- 33 herë;
145

Fjala ‘vdekje’ këtu tregon daljen dhe ndarjen e shpirtit nga trupi.
Muslim.
147
Pejgamberi  ﷺkur shtrihej për të fjetur vendoste dorën e djathtë poshtë
faqes së djathtë, e pastaj thoshte: … (lutjen e sipër-shënuar). Ebu Davudi (Sahih
Tirmidhi).
148
Buhariu dhe Muslimi.
146
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“Elḥamdu lil-lãh”- 33 herë;
dhe “All-llãhu Ekber”- 34 herë149

َ،بَك ِّلَشي ٍء
َّ َربَّناَور،بَالعرشَالعظيم
َّ َور،بَاألرض
َّ َالسبعَور
َّ اللَّه َّمَر
َّ َالسموات
َّ ب
ََأعوذَبكَمنَش ِّرَك ِّلَشي ٍء،َوالفرقان،َومنزلَالتَّوراةَواْلنجيل،بَوالنَّوى
ِّ فالقَالح
ََوأنتَاآلخرَف ليسَب عدك،ٌَاللَّه ََّمَأنتَاأل َّولَف ليسَق ب لكَشيء.أنتَآخ ٌذَبناصيته

ََاقضَعنَّا،ٌَوأنتَالباطنَف ليسَدونكَشيء،ٌَوأنتَالظَّاهرَف ليسَف وقكَشيء،ٌشيء
َ .َالدَّينَوأغنناَمنَالفقر

All-llãhumme rabbes-semãwãtis-seb’i we rabel-erḍi we rabbel
‘arshil ‘aḍhĩm, Rabbenã we rabbe kul-li shej’in, fãliḳal ḥabbi wennewã, we munzilet-tewrãti wel inxhĩli wel furḳãn! E’ũdhu bike min
sherri kul-li shej’in Ente ãḣidhun bi nãṣijetihi! All-llãhumme Entel
Ewwelu fe lejse ḳableke shej’un, we Entel Ãḣiru fe lejse ba’ëdeke
shej’un, we Enteḍh-Ḍhãhiru fe lejse fewḳake shej’un, we Entel Bãṭinu
fe lejse dũneke shej’un, iḳḍi ‘annã ed-dejne we eġninã minel faḳri!
(O Allah, Krijuesi i shtatë qiejve dhe i tokës dhe rregulluesi i
punëve të tyre, Zoti i arshit madhështor, Zoti ynë dhe Zoti i çdo
gjëje, Ai i Cili bën të çahet fara dhe bërthama, Zbritësi i Teuratit,
Ungjillit dhe Kuranit! Kërkoj mbrojtjen Tënde prej të keqes së çdo
gjëje! Ti je i Pari (i Pafillim), e s`ka gjë para Teje, Ti je i Fundit (i
Pafund) e s`ka gjë pas Teje, Ti je më i Larti, e s`ka gjë mbi Ty, Ti je
më i Afërti (më pranë çdo gjëje me dijen) e s`ka gjë më pranë

Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush e thotë këtë dhikër kur shtrihet në shtrat për të
fjetur është më mirë për të sesa të ketë një shërbëtor”. Buhariu dhe Muslimi.
149
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gjërave se Ti! Na i laj borxhet dhe na pasuro që të mos jemi
nevojtarë!).150

َ .ََفكمَم َّمنََالََكافيَلهََوالَمؤوي،َوآوانا،َوكفانا،الحمدَللَّهَالَّذيَأطعمناَوسقانا
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ eṭ’amenã we seḳãnã, we kefãnã, we
ãwãnã; fe kem mimmen lã kãfije lehu we lã mu’wije.
(Lavdia i përket Allahut, i Cili na ushqeu dhe na dha për të pirë, na
ruajti nga dëmi i keqbërësve, na kreu punët, na plotësoi nevojat, na
dha banesë për strehim! Sa e sa njerëz ka që Allahu nuk i ka mbrojtur
nga keqbërësit dhe nuk u ka dhënë banesë për strehim!).151

َّ اللَّه َّمَعالمَالغيبَو
ََأشهد،ب َك ِّلَشي ٍءَومليكه
َّ َر،َالسمواتَواألرض
َّ الشهادةَفاطر

َّ َومنَش ِّر،َأعوذَبكَمنَش ِّرَن فسي،أنََالَإلهََإ َّالَأنت
ََوأنَأق ترف،َالشيطانَوشركه

َ .َأوَأج َّرهَإلىَمسل ٍَم،ًعلىََن فسيَسوءا

All-llãhumme, ‘Ãlimel ġajbi wesh-shehãdeti, Fãṭiras-semãwãti wel
erḍi, Rabbe kul-li shej’in we Melĩkehu, eshhedu en lã ilãhe il-lã Ente,
e’ũdhu bike min sherri nefsĩ, we min sherrish-shejṭãni we shirkihi, we
en eḳterife ‘alã nefsĩ sũen ew exhurr-rrahu ilã muslim.
(O Allah! Njohës i së fshehtës dhe së dukshmes, Krijues i qiejve
dhe i tokës, Zot dhe Sundues i çdo gjëje! Dëshmoj se askush nuk
meriton të adhurohet përveç Teje! Më mbroj nga e keqja e
vetvetes, nga e keqja e shejtanit dhe thirrja e përpjekja e tij për të
bërë shirk (ose: nga kurthi i tij), si dhe që të mos i bëj vetes keq e as
ndonjë muslimani!).152
150

Muslimi.
Muslimi.
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Ebu Davudi (Sahih Tirmidhiu).
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Lexojmë suren Sexhde

َ ...َ﴾﴿ألم
Elif Lam Mim..., dhe suren Mulk

َ َ﴾...َ﴿ت باركَالَّذيَبيدهَالملك
Tebãrekeledhi bijedihil mulku...153

ََوألجأت،َوو َّجهتَوجهيَإليك،َوف َّوضت َأمريَإليك،اللَّه َّمَأسلمتَن فسيَإليك
ََآمنتَبكتابكَالَّذي،َالَملجأََوالَمنجاَمنكََإ َّالَإليك،َرغبةًَورهبةًَإليك،ظهريَإليك

َ .ََوبنبيِّكَالَّذيَأرسلت،أن زلت

All-llãhumme eslemtu nefsĩ ilejke, we fewweḍtu emrĩ ilejke,
we wexhxhehtu wexhhĩ ilejke, we elxhe’tu ḍhahrĩ ilejke,
raġbeten we rahbeten ilejke, lã melxhe’e we lã menxhã minke
il-lã ilejke. Ãmentu bi kitãbikel-ledhĩ enzelte, we bi nebijjikelledhĩ erselte.
(O Allah, unë ta dorëzoj veten time Ty, t’i besoj Ty të gjitha çështjet
e mia dhe mbështetem tek Ti të më ndihmosh në të gjitha punët që
janë në dobinë time, duke pasur njëkohësisht shpresë tek shpërblimi
Yt dhe frikë nga dënimi Yt! Nuk ka strehë dhe shpëtim prej Teje
përveçse Tek Ti!154

153

Tirmidhiu dhe Nesaiu (Sahih Xhami).
D.m.th.: Nuk gjen kush strehë dhe shpëtim prej dënimit Tënd veçse tek mëshira
Jote.
154
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Unë besoj në Librin Tënd (Kuranin), të cilin Ti e shpalle, dhe në
Nebijj-in Tënd (Lajmëtarin Muhamed), të cilin Ti e dërgove!).155

29-NATËN, KUR LËVIZ NË SHTRAT NGA NJË ANË NË TJETRËN

َ .ََالسمواتَواألرضَوماَب ي ن هماَالعزيزَالغ َّفار
ُّ َر،الََإلهََإ َّالَاللَّهَالواحدَالق ّهار
َّ ب
Lã ilãhe il-lall-llãhul Wãḥidul Ḳahhãr, Rabbus-semãwãti wel erḍi
we mã bejnehumel ‘Azĩzul Ġaffãr.
(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, të Vetmit, të
Papërballueshmit, Zotit të qiejve e të Tokës dhe të gjithçkaje që
gjendet midis tyre, të Gjithfuqishmit, Falësit të Madh).156
30-KUR TREMBEMI NË GJUMË OSE KUR KEMI FRIKË NGA
VETMIA

َّ َومنَهمزات،َوش ِّرَعباده،َّاماتَمنَغضبهَوعقابه
ََالشياطينَوأن
َّ أعوذَبكلماتَاللَّهَالت
َ .َيحضرون
E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãti, min ġaḍabihi we ‘iḳãbihi, we
sherri ‘ibãdihi, we min hemezãtish-shejãṭĩn! we en jaḥḍurũn!
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut, prej zemërimit
dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij, prej ngacmimeve
të shejtanëve dhe nga prania e tyre!).157
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Gjithmonë, para se të bini për të fjetur, merrni
abdes, ashtu si për namaz, shtrihuni në krahun tuaj të djathtë dhe thoni: O Allah,
unë ta dorëzoj veten time Ty…”. Në fund të hadithit, lidhur me atë që e thotë këtë
dhikër, Pejgamberi ka thënë: “Nëse vdes, do të vdesësh në fitrah (gjendjen e
natyrshme, në fenë islame)”. Buhariu dhe Muslimi.
156
Hakimi (Sahih Xhami).
157
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
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31-KUR SHEH ËNDËRR TË KEQE
1. Fryn lehtë nga e majta (tri herë).158
2. T’i kërkosh Allahut të të mbrojë nga shejtani dhe nga sherri i asaj
që pe në ëndërr (duke thënë tri herë: E’ũdhu bil-lãhi mineshshejṭãnirr-rraxhĩm we min sherri mã ra’ejtu).159
3. Të mos ia tregosh ëndrrën askujt.160
4. Të ndërrosh krahun nga po flije.161
5. Të çohesh të falësh namaz, nëse dëshiron.162

32-LUTJA E KUNUT-IT NË NAMAZIN E VITRIT

ََوبارك َلي،َوت ولَّنيَفيمن َت ولَّيت،َوعافنيَفيمن َعاف يت،اللَّه َّم َاهدنيَفيمن َهديت

ََإنَّهََالَيذ ُّلَمن،َوقنيَش َّرَماَقضيت؛َفإنَّكَت قضيَوالَي قضىَعليك،فيماَأعطيت
َ .ََتباركتَربَّناَوت عاليت،]َ[والََيع ُّزَمنَعاديت،
َ واليت
All-llãhummehdinĩ fĩmen hedejt, we ‘ãfinĩ fĩmen ‘ãfejt, we tewellenĩ fĩmen tewel-lejt, we bãrik lĩ fĩmã a’ëṭajt, we ḳinĩ sherra mã
ḳaḍajt, fe inneke teḳḍĩ we lã juḳḍã ‘alejke, innehu lã jedhil-lu men
wãlejte, we lã je’izzu men ‘ãdejte, tebãrakte rabbenã we te’ãlejt.
(O Allah! Më bëj prej atyre që i ke udhëzuar në rrugën e drejtë!
Më bëj prej atyre që i shpëton nga të këqijat! Më bëj prej atyre që
158

Muslimi.
Muslimi.
160
Muslimi.
161
Muslimi.
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Muslimi.
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kujdesesh për ta! Ma bëj të begatshme gjithçka që më ke dhënë (si:
jetën, pasurinë, njohuritë, punët)! Më ruaj nga sherri i asaj që Ti ke
caktuar për mua! Vërtet Ti vendos, e askush nuk mund ta kthejë
mbrapsht vendimin Tënd! Nuk mund të jetë i poshtëruar ai që Ti e
ke miqësuar dhe nuk mund të bëhet krenar ai që Ti e ke
armiqësuar! O Zoti ynë! Ti je i Bekuar dhe i Lartësuar!).163

ََال،َوأع وذَبكَمنك،َوبمعافاتكَمنَعقوبتك،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبرضاكَمنَسخطك
َ .ََأَنتَكماَأث ن يتَعلىَن فسك،أحصيَث ناءًَعلي ك
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bi riḍãke min saḣaṭik, we bi mu’ãfãtike
min ‘uḳũbetik, we e’ũdhu bike mink! Lã uḥṣĩ thenãen ‘alejk. Ente
kemã ethnejte ‘alã nefsik.
(O Allah! Kërkoj të më strehosh me Kënaqësinë Tënde nga
hidhërimi Yt! Kërkoj të më strehosh me Faljen Tënde nga dënimi Yt!
Kërkoj strehim tek Ti, për t’u mbrojtur prej Teje! Unë, sado të
përpiqem, nuk mund t’i numëroj dot Lavditë e Tua, ashtu siç e
meriton! Ti je ashtu siç e ke madhëruar Veten!).164

ََونخشى،َن رجوَرحمتك،َوإليكَنسعىَونحفد،َولكَنصلِّيَونسجد،اللَّه َّمَإيَّاكَنعبد

ََون ثنيَعليك،َونست غفرك،َاللَّه َّمَإنَّاَنستعينك.َإ َّنَعذابكَبالكافرينَملح ٌق،عذابك
َ .ََونخلعَمنَيكفرك،َونخضعَلك،َون ؤمنَبك،َوالَنكفرك،الخي ر
All-llãhumme ijjãke na’ëbudu we leke nuṣal-lĩ we nes’xhudu, we
ilejke nes’ã we naḥfid. Nerxhũ raḥmeteke, we naḣshã ‘adhãbeke.
Inne ‘adhãbeke bil kãfirĩne mulḥaḳ. All-llãhumme innã neste’ĩnuke,
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Katër Sunene-t, por një frazë e sjell vetëm Bejhakiu (Sahih Tirmidhi dhe Irva).
Katër Sunene-t (Sahih Tirmidhi).
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we nesteġfiruk, we nuthnĩ ‘alejkel ḣajra, we lã nekfuruk, we nu’minu
bike, we neḣ’ḍa’u leke, we neḣle’u men jekfuruk.
(O Allah, vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm për Ty falemi e
përulemi në sexhde. Ne shpejtojmë në kryerjen e ibadeteve vetëm
për Ty. Shpresojmë mëshirën Tënde dhe kemi frikë nga dënimi Yt.
Sigurisht që mohuesit do t’i kapë dënimi Yt. O Allah, ne kërkojmë të
na ndihmosh dhe të na falësh gjynahet. Për Ty thurim lavditë më të
mira dhe nuk i mohojmë të mirat që na ke bërë. Ty të besojmë dhe
Ty të nënshtrohemi. Ne heqim dorë prej atij që mohon të mirat e
Tua).165

33-DHIKRI PAS SELAMIT NË NAMAZIN E VITRIT

َ .َسبحانَالملكَالقدُّوس
Subḥãnel Melikil Ḳuddũs.
(I Lartësuar është Sunduesi, i Dëliri nga çdo gjë që nuk i përshtatet
madhërisë së Tij), – tri herë, duke e zgjatur dhe duke e ngritur zërin
tek e treta. Pas kësaj të thuash:

َ .]الروح
ِّ [ر
ُّ بَالمَلَئكةَو
[…Rabbil melãiketi werr-rruḥ]
(Zoti i Melekëve dhe i Shpirtit (Xhibrilit))166.

165

Bejhakiu në «Sunen Kubra» si një lutje e bërë nga Umeri. Albani thotë se senedi
është i saktë.
166
Nesaiu dhe Darekutni, por pjesën në kllapa e sjell vetëm ky i fundit. Senedi
është i saktë.
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34-LUTJA PËR LARGIMIN E ANKTHIT DHE TRISHTIMIT

ٍ َم،َناصيتيَبيدك،َابنَأمتك،َابنَعبدك،اللَّه َّمَإنِّيَعبدك
ََعد ٌلَف َّي،اضَف َّيَحكمك

ََأو،َأَو َأن زلته َفيَكتابك،َس َّميت َبه َن فسك،َأسألك َبك ِّل َاس ٍم َهو َلك،قضاؤك

ََأنَتجعلَالقرآنَربيع،َأوَاستأث رتَبهَفيَعلمَالغيبَعندك،علَّمتهَأح ًَداَمنَخلقك
َ .َوذهابَه ِّمي،َوجَلَءَحزني،َونورَصدري،ق لبي
All-llãhumme, innĩ ’abduke, ibnu ’abdike, ibnu emetike! Nãṣijetĩ
bi jedike! Mãḍin fijje ḥukmuke! ’Adlun fijje ḳaḍãuke! Es’eluke bi
kul-lismin huwe lek, semmejte bihi nefsek, ew enzeltehu fĩ kitãbike,
ew ‘al-lemtehu eḥaden min ḣalḳike ew iste’therte bihi fĩ ‘ilmil ġajbi
‘indek, en texh’alel Kur’ãne rabĩ’a ḳalbĩ, we nũra ṣadrĩ, we xhelãe
ḥuznĩ, we dhehãbe hemmĩ!
(O Allah, unë jam robi Yt, biri i robit Tënd, biri i robëreshës Tënde!
Qenia ime është në dorën Tënde! Vendimi Yt mbi mua sigurisht që
ndodh! Të drejta janë të gjitha caktimet e Tua për mua! Po të
drejtohem me të gjithë emrat e Tu, me të cilët e ke emërtuar Veten,
apo të cilët i ke shpallur në Librin Tënd, apo të cilët ia ke mësuar
ndonjë prej krijesave të Tua, apo të cilët i ke ruajtur në dijen Tënde të
fshehtë: që ta bësh Kuranin pranverë të zemrës sime, dritë të gjoksit
tim, largues të trishtimit tim dhe heqës të ankthit tim!).167

َََوضلعَالدَّين،َوالبخلَوالجبن،َوالعجزَوالكسل،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَاله ِّمَوالحزن
َ .ََالرجال
َِّ وغلبة

167

Ahmedi. Albani thotë se hadithi është i saktë.
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All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel hemmi wel ḥazeni, wel
‘axhzi wel keseli, wel buḣli wel xhubni, we ḍale’id-dejni we
ġalebetirr-rrixhãl.
(O Allah! Më mbroj nga shqetësimi dhe trishtimi, nga paaftësia dhe
përtacia, nga koprracia dhe frika, nga rëndimi i borxhit dhe shtypja e
njerëzve!).168

Buhariu. Profeti  ﷺe thoshte shpesh këtë lutje.

168
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35-LUTJA KUR JEMI NË GJENDJE SPROVE DHE MUNDIMI

َب
ُّ َالَإلهََإ َّالَاللَّهَر،بَالعرشَالعظيم
ُّ َالَإلهََإ َّالَاللَّهَر،الََإلهََإ َّالَاللَّهَالعظيمَالحليم
َ .َبَالعرشَالكريم
ُّ بَاألرضَور
ُّ السمواتَور
َّ
Lã ilãhe il-lall-llãhu, El ‘Aḍhĩmul Ḥalĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu,
Rabbul ‘arshil ‘aḍhĩm! Lã ilãhe il-lall-llãhu Rabbus-semawãti, we
Rabbul erḍi, we Rabbul ‘arshil kerĩm!
(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, të Madhërishmit,
Duruesit! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Zotit të Fronit
madhështor! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Zotit të
shtatë qiejve, Zotit të tokës, Zotit të Fronit të Nderuar!).169

َََالَإله،َوأصلحَليَشأنيَكلَّه،َفَلََتكلنيَإلىَن فسيَطرفةَعي ٍن،اللَّه َّمَرحمتكَأرجو

َ .َإ َّالَأنت

All-llãhumme! Raḥmeteke erxhũ! Felã tekilnĩ ilã nefsĩ ṭarfete ‘ajnin,
we aṣliḥ lĩ she’nĩ kul-lehu, Lã ilãhe il-lã Ente!
(O Allah! Në mëshirën Tënde shpresoj! Mos më lër të mbështetem
në veten time as sa një pulitje sysh dhe m’i rregullo mua të gjitha
çështjet e mia! Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Teje!).170

َ .َالََإلهََإ َّالَأنتَسبحانكَإنِّيَكنتَمنَالظّالمين
Lã il-lãhe il-lã Ente, Subḥãneke, Innĩ kuntu mineḍh-ḍhãlimĩn!
(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Teje! I dëlirë je Ti nga çdo e
metë! Vërtet, unë jam gjynahqar!).171
169

Buhariu dhe Muslimi.
Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).
171
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
170
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َ .اللَّهَاللَّهَربِّيَالَأشركَبهَشيَئًا
Allãhu, Allãhu Rabbĩ! Lã ushriku bihi shej’en.
(Allahu, Allahu është Zoti im! Unë nuk shoqëroj asgjë e asnjë me
Të!).172

36-LUTJA QË THEMI KUR PËRBALLEMI ME ARMIKUN DHE ME
NJERIUN ME PUSHTET

َ .ََون عوذَبكَمنَشرورهم،اللَّه َّمَإنَّاَنجعلكَفيَنحورهم
All-llãhumme innã nexh’aluke fĩ nuḥũrihim, we ne’ũdhu bike min
shurũrihim.
(O Allah, të lutemi të na i shmangësh ata dhe të na ruash prej të
këqijave të tyre).173

َ .ََوبكَأقاتل،َبكََأحولَوبكَأصول،َوأنتَنصيري،اللَّه َّمَأنتَعضدي
All-llãhumme Ente aḍudĩ, we Ente neṣĩrĩ, bike eḥũlu, we bike
eṣũlu, we bike uḳãtil.
(O Allah! Ti je krahu im, Ti je ndihmësi im, me ndihmën Tënde arrij
të shmang kurthin e armikut, të bëj mësymje shpartalluese dhe t’i
luftoj armiqtë).174

َ .َحسب نَاَاللَّهَونعمَالوكيل
Ḥasbunall-llãhu we ni’ëmel Wekĩl.

172

Ebu Davudi (Sahih Ibn Maxhe).
Ebu Davudi dhe Hakimi.
174
Ebu Davudi dhe Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
173
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(Na mjafton Allahu, dhe Ai për ne është Rregulluesi më i mirë i
punëve!).175

37-KUR KEMI FRIKË NGA ZULLUMI I SUNDIMTARIT

َ،َكن َليَج ًَاراَمن َفَلَن َبن َفَلَ ٍن،ب َالعرشَالعظيم
َّ َور،َالسبع
َّ اللَّه َّم
َّ َالسموات
َّ َرب

ََوال،َوجلََّث ناؤك،َع َّزَجارك،َأنَي فرطَعل َّيَأح ٌدَمن همَأوَيطغى،وأحزابهَمنَخَلَئقك
َ .َإلهََإ َّالَأنت

All-llãhumme Rabbes-semãwãtis-seb’i we Rabbel ‘arshil ‘aḍhĩm,
kun lĩ xhãran min, – fulãn ibni fulãn176,– we aḥzãbihi min ḣalãiḳike,
en jefruṭa ‘alejje eḥadun minhum ew jeṭġã. ‘Azze xhãruke, we xhelle thenãuke, we lã ilãhe il-lã Ente.
(O Allah! Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Fronit madhështor! Më
mbroj nga dëmi i filanit të birit të filanit (përmend emrin e tij) dhe
grupeve të tij prej krijesave Tua, që të mos më sulmojë ndonjëri prej
tyre dhe të mos më bëjë padrejtësi! Ngadhënjyes dhe i fortë qoftë ai
që të kërkon mbrojtje Ty! E lartë është lavdia Jote! Nuk ka të
adhuruar me të drejtë veç Teje!).177

ََوأعوذَباللَّهَالَّذيَال،َاللَّهَأع ُّزَم َّماَأخافَوأحذر،َاللَّهَأع ُّزَمنَخلقهَجمَ ًيعا،اللَّهَأكب ر
ََالسبعَأنَي قعنَعلىَاألرضَإ َّالَبإذنهَمنَش ِّرَعبدك
َّ َالسماوات
َّ إلهَإ َّالَهوَالممسك

ََاللَّه َّمَكنَليَج ًاراَمنَش ِّرهمَج َّل،فل ٍنَوجنودهَوأت باعهَوأشياعهَمنََالج ِّنَواْلنس

َ .ََوع َّزَجاركَوت باركََاسمكَوالَإلهَغي رك،ث ناؤك

175

Buhariu.
Këtu përmend emrin e zullumqarit.
177
Buhariu në «Edebul Mufred» (Sahih Edebul Mufred).
176
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All-llãhu ekber, All-llãhu e’azzu min ḣalḳihi xhemĩ’an, All-llãhu
e’azzu mimmã eḣãfu we aḥdheru, we e’ũdhu bil-lãhil-ledhĩ lã ilãhe
il-lã huwel mumsikus-semawãtis-seb’i en jeḳa’ëne ‘alel erḍi il-lã bi
idhnihi, min sherri ‘abdike fulãn, we xhunũdihi we etbã’ihi we
eshjã’ihi minel xhinni wel insi. All-llãhumme kun lĩ xhãran min
sherrihim, xhel-le thenãuke we ‘azze xhãruke we tebãrekesmuke
we lã ilãhe ġajruke.
(Këtë e themi tri herë).
(Allahu është më i madhi. Allahu është më i fortë se të gjitha
krijesat e Tij. Allahu është më i fuqishëm se krijesa që unë e kam frikë
dhe i ruhem. Unë kërkoj mbrojtje tek Allahu, përveç të Cilit nuk ka
hyjni të vërtetë, dhe i Cili e mban qiellin të mos bjerë në Tokë e të
shkatërrojë ata që gjenden mbi të; kjo ndodh vetëm me lejen e Tij
(kur të bëhet Kiameti). (Pra, të lutem më mbroj) nga sherri i robit
Tënd, filanit (përmend emrin e tij), ushtarët e tij, pasuesit e tij prej
xhindëve dhe njerëzve. O Allah, më mbroj nga dëmi i tyre. E lartë
është Lavdia Jote! Ngadhënjyes dhe i fortë qoftë ai që të kërkon
mbrojtje Ty! Emri Yt është i bekuar! Nuk ka të adhuruar të vërtetë
përveç Teje!).178

178

Buhariu në «Edebul Mufred» (Sahih Edebul Mufred).
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38-LUTJA KUNDËR ARMIKUT

َ .ََاللَّه َّمَاهزمهمَوزلزلهم،َاهزمَاألحزاب،َسريعَالحساب،اللَّه َّمَمنزلَالكتاب
All-llãhumme munzilel kitãb, serĩ’al ḥisãb, ihzimil aḥzãb. Allllãhumme ihzimhum we zelzilhum.
(O Allah, o Zbritësi i Librit, o Ti që e bën shpejt llogarinë e krijesave,
mposhti ushtritë! O Allah, mposhti ata dhe tronditi me gjëra të
mundimshme, që të mos kenë qëndresë).179

39-KUR KEMI FRIKË PREJ NJË GRUP NJERËZISH

َ .َاللَّه َّمَاكفنيهمَبماَشئت
All-llãhumme ikfinĩhim bimã shi’te!
(O Allah, më ruaj prej tyre me mënyrën që Ti do!).180

40-KUR VUAJMË NGA NGACMIMI I DYSHIMIT NË BESIM
T’i lutemi Allahut për mbrojtje, duke thënë:

َّ أعوذَباللَّهَمن
.ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.181
(I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar).
Të heqim vëmendjen nga kjo gjë.182
179

Muslimi.
Muslimi.
181
Buhariu dhe Muslimi.
182
Buhariu dhe Muslimi.
180
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Të themi:

َ .َآمنتَباللَّهَورسله
Ãmentu bil-lãhi we rusulihi.
(Besova në Allahun dhe të Dërguarit e Tij)183.
Të lexojmë fjalën e Allahut:

ٍ
َ ﴾يم
ٌ ﴿هوَاأل َّولَواآلخرَوالظَّاهرَوالباطنَوهوَبك ِّلَشيءَعل
Huwel Ewwelu wel Ãḣiru weḍh-Ḍhãhiru wel Bãṭinu, we huwe bi
kul-li shej’in ’Alĩm.
(Ai është i Pari (s’ka asgjë para Tij, Ai është i Pafillim) dhe i
Mbrami (s’ka asgjë mbas Tij, Ai është i Pambarim), më i Larti (s’ka
asgjë mbi Të) dhe më i afërti (asgjë nuk është më afër, e më pranë
gjërave se Ai me dijen e Tij). Ai është i Dijshëm për çdo gjë).184

41-LUTJA PËR SHLYERJEN E BORXHEVE

َ .ََوأغننيَبَفضلكَع َّمنَسواك،اللَّه َّمَاكفنيَبحَلَلكَعنَحرامك
All-llãhumme ikfinĩ bi ḥalãlike ‘an ḥarãmike, we eġninĩ bi faḍlike
‘am-men siwãke.
(O Allah, më ruaj me rrizk (furnizim) të mjaftueshëm hallall nga
harami, dhe m’i plotëso nevojat me mirësinë Tënde, që të mos kem
nevojë për askënd tjetër veç Teje).185

183

Muslimi.
Sureja el-Hadid, 3. Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).
185
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
184
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ََوضلعَالدَّين،َوالبخلَوالجبن،َوالعجزَوالكسل،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَمنَاله ِّمَوالحزن
َ .ََالرجال
ِّ وغلبة
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike minel hemmi wel ḥazeni, wel
‘axh’zi wel keseli, wel buḣli, wel xhubni, we ḍale’id-dejni we
ġalebetirr-rrixhãl!
(O Allah! Më mbroj nga ankthi dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe
përtacia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe shtypja e
burrave mizorë!).186

42-KUR KEMI NGACMIME NGA SHEJTANI NË NAMAZ DHE
GJATË LEXIMIT TË KURANIT

َّ أعوذَباللَّهَمن
َ .ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.
(I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar).
Pasi themi këtë lutje, pështyjmë tri herë në të majtë.187

43-KUR NA VËSHTIRËSOHEN ÇËSHTJET

َ .ل
ًَ َوأنتَتجعلََالحزنَإذاَشئتَسه،اللَّه ََّمَالَسهلََإ َّالَماَجعلتهَسهَ ًل
All-llãhumme lã sehle il-lã mã xhe’altehu sehlen, we Ente
texh’alul ḥazne idhã shi’te sehlã!

186

Buhariu.
Muslimi. Përcjellësi i hadithit, Uthman Ibn As , përmend se kur e bëri këtë gjë,
Allahu ia largoi ngacmimin e shejtanit.
187
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(O Allah! Asgjë nuk është e lehtë përveç asaj që Ti e bën të lehtë. Ti
e bën të vështirën, nëse dëshiron, të lehtë).188

44-KUR DIKUSH BËN NDONJË GJYNAH
Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Nuk ka rob që, mbasi bën ndonjë gjynah, pastrohet mirë (duke
marrë abdes ose gusul), ngrihet dhe fal dy rekate namaz, e pastaj i
kërkon falje Allahut, e që Allahu të mos ia falë gjynahun.”189

45-PËR LARGIMIN E SHEJTANIT DHE VESVESEVE
(NGACMIMEVE) TË TIJ
T’i lutemi Allahut të na mbrojë nga shejtani, duke thënë:

َّ أعوذَباللَّهَمن
.ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.190
Të thërrasim ezanin.191
Të bëjmë dhikrin ditor dhe të lexojmë Kuran.192
188

Ibn Hibani.
Ebu Davudi dhe Tirmidhi (Sahih Ebu Davud).
190
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi). Shih dhe ajetet 98-99 të sures El-Mu’minun.
191
Buhariu dhe Muslimi.
192
Pejgamberi  ﷺthotë: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza, sepse shejtani
largohet nga ajo shtëpi, ku lexohet sureja El-Bekare”. (Muslimi). Nga gjërat që e
largojnë shejtanin është edhe dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes; dhikri para
gjumit dhe kur ngrihesh prej tij; dhikri i hyrjes në shtëpi dhe daljes prej saj; dhikri i
hyrjes në xhami dhe daljes prej saj; por edhe dhikret e tjera të ligjshme, si: leximi i
Kuranit, leximi i Ajetit Kursi, leximi i dy ajeteve të fundit të sures el Bekare. Po
ashtu, ai që thotë “Lã ilãhe il-lallãhu waḥdehû lã sherîke lehu, lehul mulku we
189
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46-KUR NDODH DIÇKA QË NUK TË PËLQEN OSE KUR JE NË
KUSHTE PAMUNDËSIE

َ .ََقدرَاللَّهَوماَشاءَف عل
Ḳaderull-llãhi we mã shãe fe’al.
(Ky qe kaderi i Allahut. Atë që deshi Ai, e bëri)193.

47-URIMI PËR LINDJEN E NJË FËMIJE DHE PËRGJIGJJA

َ .ََورزقتَب َّره،َوب لغَأشدَّه،َوشكرتَالواهب،باركَاللَّهَلكَفيَالموهوبَلك
Bãrakall-llãhu leke fil mewhũbi lek, we shekertel Wãhib, we
beleġa eshuddehu, we ruziḳte birr-rrahu.
(Allahu ta bëftë të begatë fëmijën që të ka dhuruar. Qofsh
falënderues ndaj Dhuruesit. Allahu bëftë që ky fëmijë të arrijë
moshën e pjekurisë dhe që të jetë i bindur ndaj teje). Ndërsa prindi e
kthen:

َ .ََوأجزلَث وابك،َورزقكَاللَّهَمث له،ًَوجزاكَاللَّهَخيرا،باركَاللَّهَلكَوباركَعليك
Bãrakall-llãhu leke, we bãrake ‘alejke, we xhezãkall-llãhu ḣajran,
we razeḳakall-llãhu mithlehu, we exhzele thewãbek!

lehul ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr” (njëqind herë) është i mbrojtur
nga shejtani gjatë gjithë ditës. Po kështu, ezani e largon shejtanin.
193
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur për Allahun sesa besimtari
i dobët, megjithatë te secili prej tyre ka mirësi. Trego interesim për atë që të bën
dobi, kërkoji ndihmë Allahut dhe mos u bëj i paaftë! Nëse të godet diçka, mos
thuaj: ‘Sikur të kisha bërë kështu, do të bëhej kështu e ashtu’, por thuaj: ‘Ishte
kaderi i Allahut. Atë që deshi, e bëri.” Muslimi.
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(Allahu të begatoftë ty, të dhëntë bollëk, Allahu të shpërbleftë me
të mira. Allahu të dhëntë edhe ty si kjo mirësi dhe të dhëntë
shpërblim të madh).194

48-LUTJA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Pejgamberi  ﷺlutej për mbrojtjen e Hasenit dhe Husejnit
kështu:

ٍ َمنَك ِّلَشيط،َّامة
َ .َومنَك ِّلَعي ٍنَال َّم ٍَة،انَوه َّام ٍَة
َّ أعيذكماَبكلماتَاللَّهَالت
U’ĩdhukumã bi kelimãtil-lãhit-tãmmeh, min kul-li shejṭãnin we
hãmmeh, we min kul-li ‘ajnin lãmmeh!
(Kërkoj mbrojtje për ju të dy me fjalët e përsosura të Allahut prej
së keqes së çdo shejtani dhe kafshe që vret me helmin e saj, dhe
prej të keqes së çdo syri të keq!).195

49-KUR VIZITOJMË TË SËMURIN

َ .َورَإنَشاءَاللَّه
ٌ َطه،َالََبأس
Lã be’se ṭahũrun in-shã-All-llãh.
(Mos u mërzit, )se kjo sëmundje nuk është mundim për të keqen
tënde, por) pastrim gjynahesh, në dashtë Allahu!).196

َ .َبَالعرشَالعظيمَأنَيشفَيك
َّ أسألَاللَّهَالعظيمَر

194

El-Edhkar i Neveviut.
Buhariu.
196
Buhariu.
195
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Es’elull-llãhel ‘aḍhĩm rabbel ‘arshil ‘aḍhĩm en jeshfijeke.
(shtatë herë)
(Lus Allahun e Madhërishëm, Zotin e arshit madhështor, që të të
shërojë).197

50-VLERA E VIZITËS SË TË SËMURIT
Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Nëse dikush shkon te vëllai i tij musliman për vizitë, ai do të
mbledhë fruta të Xhenetit derisa të ulet,198 dhe kur të ulet, do ta
përshkojë mëshira. Nëse është në të gdhirë, do të kërkojnë falje për
të shtatëdhjetë mijë melekë, derisa të ngryset, e nëse është në të
ngrysur, do të kërkojnë falje për të shtatëdhjetë mijë melekë, derisa
të gdhihet.”199

51-LUTJA E TË SËMURIT QË NUK KA MË SHPRESË PËR JETËN

.الرفيقَاألعلى
َّ َوألحقنيَب،َوارحمني،اللَّه َّمَاغفرَلي
All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, we elḥiḳnĩ birr-rrafĩḳil a’ëlã.

Pejgamberi  ﷺthotë: «Nuk ka musliman që viziton një të sëmurë të cilit nuk i
ka ardhur exheli (afati i vdekjes) dhe i lexon atij shtatë herë lutjen: «…», veçse ka
për t’u shëruar». Tirmidhiu dhe Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
198
[Pra, shpërblimi i vizitës së të sëmurit është krahasuar me fitimin e këputjes së
frutave të pjekura].
199
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
197

92

(O Allah! Më fal, më mëshiro dhe më bashko me shokët (me
grumbullin e pejgamberëve që banojnë) në vendin më të lartë në
Xhenet).200
Pejgamberi ﷺ, në momentet e vdekjes, filloi të fuste duart në
ujë dhe, duke fërkuar me to fytyrën, thoshte:

َ .ات
ٍَ َإ َّنَللموتَلسكر،َالََإلهََإ َّالَاللَّه
Lã ilãhe il-lall-llãhu, inne lil mewti lesekerãt.
(Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Vërtet, vdekja ka
agoni).201

ََال،َالَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله،َالَإلهََإ َّالَاللَّهَوحده،الََإلهََإ َّالَاللَّهَواللَّهَأكب ر
َ .ََالَإلهََإ َّالَاللَّهََوالَحولََوالَق َّوةََإ َّالَباللَّه،إلهََإ َّالَاللَّهَلهَالملكَولهَالحمد
Lã ilãhe il-lall-llãhu wall-llãhu Ekber, lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdeh,
lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu, lã ilãhe il-lall-llãhu
lehul mulku we lehul ḥamdu, lã ilãhe il-lall-llãhu we lã ḥawle we lã
ḳuwwete il-lã bil-lãh.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Ai është më i Madhi.
S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një, i Vetëm! S’ka të
adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq. S’ka të
adhuruar me të drejtë veç Allahut. Atij i takon sundimi dhe lavdia!
S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, s’mund të bëhet asnjë
lëvizje dhe s’ka fuqi për asgjë veçse me vullnetin e Allahut).202

200

Buhariu dhe Muslimi.
Buhariu. Në hadith përmendet se Pejgamberi  ﷺpërdori dhe misvakun para
se të thoshte këto fjalë.
202
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
201
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52-TELKINI203 PËR NJERIUN NË PRAG TË VDEKJES
Pejgamberi thotë: “Kush ka fjalën e fundit në këtë botë Lã ilãhe illall-llãh, hyn në Xhenet.”204

53-KUR DIKUJT I BIE NDONJË FATKEQËSI

َ .َوأخلفَليَخي ًَراَمن ها،َاللَّه َّمَأجرنيَفيَمصيبتي،إنَّاَللَّهَوإنَّاَإليهَراجعون
Innã lil-lãhi we innã ilejhi rãxhi’ũn, All-llãhumme’xhurnĩ fĩ
muṣĩbetĩ we aḣlif lĩ ḣajran minhã!
(Ne jemi të Allahut dhe, pa dyshim, tek Ai do të kthehemi! O Allah!
Më shpërble mua për fatkeqësinë time, dhe ma zëvendëso atë me
diçka më të mirë se ajo).205

54-KUR I MBYLL SYTË TË PORSAVDEKURIT

َ،َواخلفهَفيَعقبهَفيَالغابرين،اللَّه َّمَاغفرَلفَلَ ٍنَ(باسمه)َوارفعَدرجتهَفيَالمهديِّين
َ .ََون ِّورَلهَفيه،َوافسحَلهَفيَق بره،بَالعالمين
َّ واغفرَلناَولهَياَر
All-llãhummeġfir li fulãnin (përmend emrin e tij), werfe’ë
deraxhetehu fil mehdijjĩne, weḣluf’hu fĩ ‘aḳibihi fil ġãbirĩn,
weġfir lenã we lehu jã rabbel ‘ãlemĩn, wefsaḥ lehu fĩ ḳabrihi we
newwir lehu fĩhi.
203

[Telkini do të thotë: t’i diktosh shehadetin ‘lã ilãhe il-lall-llãh’ atij që është në
agoni, duke vdekur. Diktimi bëhet në formën urdhërore: “Thuaj: ‘lã ilãhe il-lallllãh’”].
204
Ebu Davud (Sahih Xhami).
205
Muslimi.
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(O Allah fale filanin (përmend emrin e të vdekurit) dhe ngrije atë
në gradën e të udhëzuarve! Ruaji dhe kujdesu për pasardhësit që i
kanë mbetur me të gjallët! Fali gjynahet tona dhe gjynahet e tij! O
Zot i botëve! Zgjeroja varrin dhe bëja dritë).206

55-LUTJA PËR TË VDEKURIN NË NAMAZIN E XHENAZES

ََواغسلهَبالمَاء،َوو ِّسعَمدخله،َوأكرمَن زله،َواعفَعنه،َوعافه،َاللَّه َّمَاغفرَلهَوارحمه

ََوأبدلهَد ًَارا،َون ِّقهَمنَالخطاياَكماَن َّقيتَالثَّوبَاألب يضَمنَالدَّنس،والثَّلجَوالب رد
ََوأعذهَمن،َوأدخلهَالجنَّة،َوزو ًَجاَخي ًَراَمنَزوجه،لَخي ًَراَمنَأهله
ًَ َوأه،خي ًَراَمنَداره
َ .]عذابَالقبرَ[وعذابَالنَّار

All-llãhummeġfir lehu werḥamhu we ‘ãfihi wa’ëfu ‘anhu we
ekrim nuzulehu we wes-si’ë mud’ḣalehu weġsilhu bil mãi weththelxhi wel beradi, we neḳḳihi minel ḣaṭãjã kemã neḳḳajteththewbel ebjeḍa mined-denesi, we ebdilhu dãran ḣajran min
dãrihi, we ehlen ḣajran min ehlihi, we zewxhen ḣajran min
zewxhihi, we ed’ḣilhul xhennete we e’idhhu min ‘adhãbil ḳabri
we min ‘adhãbin-nãr.
(O Allah! Fale atë, mëshiroje, shpëtoje nga të këqijat, toleroje,
begatoje me shpërblim të mirë dhe vend të lartë në xhenet, zgjeroja
varrin, laje atë nga gjynahet me ujë, dëborë dhe breshër (d.m.th.,
fshija të gjitha gjynahet), pastroje atë nga gjynahet njëlloj sikur
pastrohen rrobat e bardha nga pisllëku! Jepi atij një vendbanim më
të mirë se ai që kishte, një familje më të mirë se ajo që kishte dhe një

206

Muslimi.
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bashkëshorte më të mirë se ajo që kishte! Fute atë në Xhenet dhe
mbroje nga dënimi i varrit dhe nga dënimi i Zjarrit!).207

ََاللَّه َّمَمن.َوذكرناَوأن ثانا،َوصغيرناَوكبيرنا،َوشاهدناَوغائبنا،اللَّه َّمَاغفرَلحيِّ ناَوميِّتنا

ََاللَّه ََّمَالَتحرمنا،َومنَت وفَّيتهَمنَّاَف ت وفَّهَعلىَاْليمان،أحي يتهَمنَّاَفأحيهَعلىَاْلسَلَم

َ .ََوالَتضلَّناَب عده،أجره

All-llãhummeġfir liḥajjinã we mejjitinã we shãhidinã we ġãibinã
we saġĩrinã we kebĩrinã we dhekerinã we unthãnã. All-llãhumme
men aḥjejtehu minnã fe aḥjihi ‘alel islãm, we men teweffejtehu
minnã fe teweffehu ‘alel ĩmãn! All-llãhumme lã taḥrimnã exhrahu
we lã tuḍil-lenã ba’ëdehu!
(O Allah! Fal nga ne të gjallët dhe të vdekurit, të pranishmin dhe atë
që mungon, të voglin dhe të madhin, mashkullin dhe femrën! O
Allah! Atë që e lë të gjallë, mbaje në jetë si musliman, dhe atij që
vdes, merrja shpirtin me iman! O Allah! Mos na privo nga shpërblimi i
durimit të bërë për fakeqësinë e vdekjes së tij dhe mos na ço në
rrugë të humbur, pas tij!).208

َ،َوعذابَالنَّار،َفقهَمنَفت نةَالقبر،َوحبلَجوارك،اللَّه ََّمَإ َّنَفَلَنَبنَفَلَ ٍنَفيَذ َّمتك
َ .ََالرحيم
َّ َفاغفرَلهَوارحمهَإنَّكَأنتَالغفور،ِّوأنتَأهلَالوفاءَوالحق
All-llãhumme inne – fulãnebne fulãn – fĩ dhimmetike we ḥabli
xhiwãrike feḳihi min fitnetil ḳabri we ‘adhãbin-nãri, we Ente ehlul
wefãi wel ḥaḳḳi, feġfir lehu werḥamhu, inneke Entel ĠafũrurrRraḥĩm.

207

Muslimi.
Ebu Davudi (Sahih Ibn Maxhe).

208
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(O Allah! Filani i biri i filanit, është në sigurinë, mbrojtjen dhe
kujdesin Tënd! Mbroje atë nga sprova e varrit dhe nga dënimi i
Zjarrit! Vërtet Ti je Ai që i mban premtimet dhe nuk i thyen ato! Fale
atë dhe mëshiroje, se Ti je Falës dhe Mëshirëbërës!).209

ََإنَكانَمحسَنًا،َوأنتَغن ٌّيَعنَعذابه،اللَّه َّمَعبدكَوابنَأمتكَاحتاجَإلىَرحمتك

َ .ََوإنَكانَمس َيئًاَف تجاوزَعنه،فزدَفيَحسناته

All-llãhumme, ‘abduke webnu emetike, iḥtãxhe ilã raḥmetike,
we Ente ġanijjun ‘an ‘adhãbihi! In kãne muḥsinen, fe zid fĩ
ḥasenãtihi, we in kãne musĩen fe texhãwez ‘anhu!
(O Allah! Robi Yt dhe biri i robëreshës Tënde ka nevojë për
mëshirën Tënde, kurse Ti nuk ke nevojë për ndëshkimin e tij! Në
qoftë se ka qenë mirëbërës, atëherë shtoja të mirat, e në qoftë se ka
qenë keqbërës, falja të këqijat!).210

56-LUTJA QË BËHET PËR FËMIJËN E VDEKUR,211 KUR I FALET
NAMAZI I XHENAZES

َ .َاللَّه َّمَأعذهَمنَعذابَالقبر
All-llãhumme e’idh’hu min ‘adhãbil ḳabri.
O Allah, ruaje atë nga dënimi i varrit.212 Është mirë të lexohet edhe
kjo lutje:
209

Ebu Davudi dhe Ibn Maxhe. (Sahih Ibn Maxhe).
Sjellë nga Hakimi i cili e quan dhe të saktë. Me vlerësimin e tij pajtohet edhe
Dhehebiu. (Ahkamul Xhenaiz të Albanit).
211
[Një fëmijë i tillë u paraprin prindërve si shpërblim a si punë e mirë në Ditën e
Gjykimit, dhe për këtë shkak për prindërit ky fëmijë quhet ferat (shpërblim
paraprijës), një fjalë kjo e përmendur dhe më sipër].
210
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ََوأعظمَبه،َاللَّه َّمَث ِّقلَبهَموازين هما،ًيعاَمجابا
ًَ َوشف،اللَّه َّمَاجعلهَف ر َطًاَوذخًَراَلوالديه
ََوقهَبرحمتكَعذاب،َواجعلهَفيَكفالةَإب راهيم،َوألحقهَبصالحَالمؤمنين،أجورهما

َ،َاللَّه َّم َاغفر َألسَلَفنا،ل َخي ًَراَمن َأهله
ًَ َوأه،َوأبدله َد ًَاراَخَي ًَراَمن َداره،الجحيم

َ .ََومنَسب قناَباْليمان،وأف راطنا

All-llãhumme ixh’alhu feraṭan we dhuḣran li wãlidejhi, we
shefĩ’an muxhãben. All-llãhumme theḳḳil bihi mewãzĩnehumã
we a’ëḍhim bihi uxhũrahumã, we elḥiḳhu bi ṣãliḥil mu’minĩn,
wexh’alhu fĩ kefãleti Ibrãhĩm, we ḳihi bi-raḥmetike ‘adhãbel
xheḥĩm, we ebdilhu dãren ḣajran min dãrihi, we ehlen ḣajran
min ehlihi. All-llãhummeġfir li eslãfinã, we efrãṭinã, we men
sebeḳanã bil ĩmãn.
(O Allah, bëje këtë fëmijë si shpërblim paraprijës e të rezervuar për
prindërit e tij, dhe si ndërmjetësuses që i pranohet lutja. O Allah,
rëndoje me të mira peshoren e prindërve për shkak të tij dhe jepu
atyre shpërblim të madh. Bashkoje këtë fëmijë me besimtarët e
mirë. Vendose atë në kujdestarinë e Ibrahimit. Mbroje atë, me
mëshirën Tënde, nga dënimi i Xhehenemit. Ndërroja shtëpinë me një
shtëpi më të mirë dhe familjen me një familje më të mirë. O Allah,
fali paraardhësit tanë, fëmijët që na kanë paraprirë (si shpërblim për
në xhenet) dhe ata që kanë besuar para nesh).213

َ .ًَوأجرَا،ًَوسلفا،ًاللَّه َّمَاجعلهَل ناَف رطا
212

Seid ibn Musejibi tregon se ka falur pas Ebu Hurejres namazin e xhenazes së një
fëmije që s’kishte bërë kurrë gjynah, dhe se e ka dëgjuar atë duke u lutur: “Allllãhumme e‘iḍhhu min ‘adhãbil ḳabri”. Maliku në Muveta. Senedi është i saktë.
213
Mugni i Ibn Kudames 3/416 dhe ‹Ed-durusul muhimme’ i Ibn Bazit. [Kjo lutje,
kështu kaq e gjatë, nuk përmendet në ndonjë hadith].
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All-llãhummexh’alhu lenã feraṭan we selefen we exhrã.
(O Allah, bëje këtë fëmijë punë të mirë që na paraprin, pararendës
për ne214 dhe shpërblim të madh për ne).215

57-LUTJA E NGUSHËLLIMIT

ٍ ََوك ُّلَش،َولهَماَأعطى،إ َّنَللَّ هَماَأخذ
َ .ََف لتصبرَولتحتسب...يءَعندهَبأج ٍلَمسمَى
Inne lil-lãhi mã eḣadhe, we lehu ma a’ëṭã, we kul-lu shej’in
‘indehu bi exhelin musemmã… Fel teṣbir wel taḥtesib.
(Vërtet, e Allahut është ajo që e merr dhe e Allahut është ajo që ka
dhënë. Çdo gjë tek Ai është me afat të caktuar, prandaj le të bëjë
durim dhe le të synojë me durimin arritjen e shpërblimit të Zotit (se
kështu durimi i llogaritet si punë e mirë))216. Është mirë të thuhet
edhe kjo lutje:

َ .ََوغفرَلميِّتك،َوأحسنَعزاءك،أعظمَاللَّهَأجرك
A’ëḍhamall-llãhu exhrake we aḥsene ‘azãeke, we ġafera li
mejjitike.
(Allahu të dhëntë shpërblim të madh, të bëftë durimtar të mirë dhe
ta faltë të vdekurin).217
214

[Sipas një shpjegimi tjetër: bëje durimin ndaj vdekjes së këtij fëmije si
parapagim për shërblimin në Ahiret].
215
Haseni, kur falte namazin e xhenazes për fëmijën, lexonte suren Fatiha dhe
bënte lutjen: “All-llãhummexh’alhu lenã feraṭan we selefen we exhrã”. Sjellë nga
Begaviu në Sherhus-Sune, Abdurrezaku dhe Buhariu, por ky i fundit e ka sjellë si
transmetim ‘mualek’ (pa sened).
216
Buhariu dhe Muslimi.
217
El-Edhkar i Neveviut.
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58-KUR I VDEKURI VENDOSET NË VARR

َ .َبسمَاللَّهَوعلىَسنَّةَرسولَاللَّه
Bismil-lãh we ‘alã sunneti rasũlil-lãh.
(Me emrin e Allahut dhe sipas Sunetit të të Dërguarit të
Allahut!).218

218

Ebu Davudi dhe Ahmedi, por ky i fundit e sjell me këtë formulë: “Bismil-lãh we
‘alã mil-leti rasũlil-lãh – Me emrin e Allahut dhe në fenë e të Dërguarit të
Allahut”. Senedi është i saktë.
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59-PAS VARRIMIT

َ .ََاللَّه َّمَث بِّته،اللَّه َّمَاغفرَله
All-llãhummeġfir lehu, All-llãhumme thebbit’hu.
(O Allah fale atë, o Allah përforcoje!).219

60-KUR VIZITOJMË VARREZAT

ََوإنَّاَإنَشاءَاللَّهَبكمَالَحقون،َمنَالمؤمنينَوالمسلمين،السلَمَعليكمَأهلَالدِّيار
ََّ

َ .َ[وي رحمَاللَّهَالمستقدمينَمنَّاَوالمستأخرينَ]َأسالَاللَّهَلناَولكمَالعافية

“Es-selãmu ‘alejkum ehled-dijãri minel mu’minĩne wel muslimĩne
we innã in-shã-All-llãhu bikum lãḥiḳũn, [we jerḥamull-llãhu el
musteḳdimĩne minnã wel muste’ḣirĩn] es’elull-llãhe lenã we
lekumul ‘ãfijeh!
(Paqja qoftë mbi ju, banorë të varrezave, besimtarë dhe
muslimanë! Edhe ne në dashtë Allahu do t’ju bashkëngjitemi juve!
[Allahu i mëshiroftë ata që kanë vdekur para nesh dhe ata që do të
vdesin më vonë!] E lus Allahun të na ruajë nga të këqijat ne dhe
ju!).220

Kjo lutje është formuluar nga hadithi ku përmendet se Pejgamberi ﷺ, kur
mbaronte varrimin e të vdekurit, qëndronte te varri i tij dhe thoshte: “Kërkoni
falje për vëllain tuaj dhe luteni Allahun që ta përforcojë (kur t’i bëhen pyetjet e
varrit), se ai tani pyetet”. Ebu Davudi.
220
Muslimi nga Burejde, por pjesa në kllapa është marrë nga hadithi i Aishes që e
shënon Muslimi.
219
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61-KUR FRYN ERË

َ .َوأعوذَبكَمنَش ِّرها،اللَّه َّمََإنِّيَأسألكَخي رها
All-llãhumme innĩ es’eluke ḣajrahã, we e’ũdhu bike min sherrihã.
(O Allah, të lutem të më japësh të mirën që sjell kjo erë dhe të më
ruash nga e keqja që ajo sjell).221

َ،َوأعوذَبكَمنَش ِّرها،َوخي رََماَأرسلتَبه،َوخي رَماَفيها،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَخي رها
َ .ََوش ِّرَماَأرسلتَبه،وش ِّرَماَفيها
All-llãhumme innĩ es’eluke ḣajrahã we ḣajra mã fĩhã we ḣajra mã
ursilet bihi, we e’ũdhu bike min sherrihã we sherri mã fĩhã, we
sherri mã ursilet bihi.
(O Allah, të lutem të më japësh të mirën e kësaj ere, të mirën që
ajo përmban dhe të mirën për të cilën ajo është dërguar! Të lutem të
më mbrosh nga e keqja e kësaj ere, e keqja që ajo përmban dhe e
keqja për të cilën ajo është dërguar!).222

62-KUR GJËMON

.َالرعدَبحمدهَوالمَلَئكةَمنَخيفته
َّ سبحانَالَّذيَيسبِّح
Subḥãnel-ledhĩ jusebbiḥu err-rra’ëdu biḥamdihi wel melãiketu min
ḣĩfetihi!

221

Ebu Davudi dhe Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
Buhariu dhe Muslimi.
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(Pa të meta është Ai që e madhëron dhe i bën lavdi bubullima, por
edhe melekët, nga frika prej Tij).223

63-LUTJET PËR TË RËNË SHI
(LUTJA E ISTISKASË)

َ .لَغي رَآج ٍَل
ًَ َعاج،َغي رَض ٍّار،َناف ًَعا،اللَّه َّمَأسقناَغيَثًاَمغ َيثًاَمر َيئًاَمر ًَيعا
All-llãhumme esḳinã ġajthen muġĩthen, merĩen, merĩ’an,
nãfi’an ġajra ḍãrr, ‘ãxhilen ġajra ãxhilin!
(O Allah, të lutem na lësho shi ndihmues, të këndshëm, prodhues,
të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar!).224

َ .َاللَّه َّمَأغث نا،َاللَّه َّمَأغث نا،اللَّه َّمَأغث نا
All-llãhumme eġithnã, All-llãhumme eġithnã, All-llãhumme
eġithnã!
(O Allah, na zbrit shi! O Allah, na zbrit shi! O Allah, na zbrit shi!).225

َ .ََوأحييَب لدكَالميِّت،َوانشرَرحمتك،َوب هائمك،اللَّه َّمَاسقَعبادك
All-llãhumme’sḳi ‘ibãdeke we behãimeke wenshur raḥmeteke, we
aḥjĩ beledekel mejjit!

223

Abdullah ibn Zubejri, kur dëgjonte bubullimën, e ndërpriste bisedën, dhe
thoshte: “Subḥanel-ledhi juseb-biḥu err-rra’du…”. Shënohet në el Muvata’.
Albani thotë se senedi i këtij transmetimi është i saktë, por si dëshmi nga Abdullah
Ibn Zubejri (meukuf).
224
Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).
225
Buhariu dhe Muslimi.
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(O Allah, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat e Tua!
Shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vend Tëndin të
vdekur!).226

64-KUR BIE SHI

َ اللَّه َّمَصيَِّبًاَناف ًَعا
All-llãhumme ṣajjiben nãfi’ã!
(O Allah, bëje shi të dobishëm!).227

65-PAS RESHJEVE TË SHIUT

َ .َمطرناَبفضلَاللَّهَورحمته
Muṭirnã bi faḍlil-lãhi we raḥmetihi.
(Reshjet e shiut ranë me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij).228

66-LUTJET PËR KTHJELLIMIN E MOTIT

َّ َومنابت،َوبطونَاألودية،َاللَّه َّمَعلىَاآلكامَوالظِّراب،اللَّه َّمَحوالي ناَوالَعلي نا
َ .ََالشجر
All-llãhumme ḥawãlejnã we lã ‘alejnã. All-llãhumme ‘alel ãkãmi
weḍh-ḍhirãbi we buṭũnil ewdijeti we menãbitish-shexher!
(O Allah, rreth nesh (lëshoje shiun) dhe jo mbi ne! O Allah, ktheje
shiun kodrinave dhe bregoreve, luginave dhe kullotave!).229
226

Ebu Davudi (Sahih Ebu Davud).
Buhariu.
228
Buhari dhe Muslimi.
227
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67-KUR SHOHIM HËNËZËN E RE

َب
ََّ َو،َاللَّه َّمَأهلَّهَعلي ناَباألمنَواْليمان،اللَّهَأكب ر
ُّ َوالتَّوفيقَلماَتح،السلَمةَواْلسَلَم

َ .ََربُّنَاَوربُّكَاللَّه،ربَّناَوت رضى

All-llãhu ekber, All-llãhumme ehil-lehu ‘alejnã bil emni wel ĩmãn,
wes-selãmeti wel islãm, [wet-tewfĩḳi limã tuḥibbu Rabbenã we
terḍã], Rabbunã we rabbukall-llãhu.
(Allahu është më i madhi. O Allah! Bëj që dalja e kësaj hëne mbi ne
të shoqërohet me siguri, vazhdimësi në iman, shpëtim nga çdo e
keqe e dëmtim, islam (nënshtrim) të vazhdueshëm ndaj Teje [dhe
mbarësi për atë që Zoti ynë e do dhe e pëlqen!] Zoti ynë dhe Zoti yt
(o hënë) është Allahu!).230

68-KUR ÇELIM IFTAR

َ .ََوث بتَاألجرَإنَشاءَاللَّه،ذهبَالظَّمأَواب ت لَّتَالعروق
Dhehebeḍh-ḍhameu webtel-letil ‘urũḳu we thebetel exhru inshã-All-llãh.
(Shkoi etja, arriti uji në damarët e gjakut dhe u arrit shpërblimi, në
dashtë Allahu!).231

َ .اللَّه َّمََإنِّيَأسألكَبرحمتكَالَّتيَوسعتَك َّلَشي ٍءَأنَت غفرَلي
229

Buhariu dhe Muslimi.
Tirmidhiu dhe Darimiu (Sahih Tirmidhi).
231
Ebu Davud (Sahih Xhami).
230
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All-llãhumme innĩ es’eluke bi raḥmetikel-letĩ wesi’at kul-le shej’in
en teġfira lĩ.
(O Allah, të lutem me mëshirën Tënde e cila ka përfshirë çdo gjë,
që të më falësh).232

69-PARA USHQIMIT
Pejgamberi  ﷺthotë: “Para se të hani ushqim, thoni:

َ .َبسمَاللَّ ه
Bismil-lãh.
(Me emrin e Allahut).
Por nëse ndonjëri harron të përmendë emrin e Allahut në fillim të
ushqimit, le të thotë:

َ .َبسمَاللَّهَفيَأ َّولهَوآخره
Bismil-lãhi, fĩ ewwelihi we ãḣirihi!
(Me emrin e Allahut, në fillim dhe në fund të ushqimit!).233
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kushdo që Allahu ia mundëson të hajë
ushqim, (kur të hajë) le të thotë:

َ .َاللَّه َّمَباركَلناَفيهَوأطعمناَخي ًَراَمنه
All-llãhumme bãrik lenã fĩhi we eṭ’imnã ḣajran minhu!

Ibn Maxhe. Këtë lutje e bënte Abdullah Ibn Amri  kur çelte iftarin. Ibn
Haxheri në ‘tahrixhul edhkar’ e quan transmetim të mirë.
233
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
232
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(O Allah! Na e begato këtë ushqim dhe na jep diçka më të mirë se
ky!).
Kushdo që Allahu ia mundëson të pijë qumësht, le të thotë:

َ .ََوزدناَمنه،اللَّه َّمَباركَل ناَفيه
All-llãhumme bãrik lenã fĩhi we zidnã minhu!
(O Allah! Na e bëj të begatshëm dhe na e shto!).234

70-PAS NGRËNIES SË USHQIMIT

َ .ٍَمنَغيرَحو ٍلَمنِّيَوالَق َّوَة،َورزقنيه،الحمدَللَّهَالَّذيَأطعمنيَهذا
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ eṭ’amenĩ hãdhã we razeḳanĩhi min ġajri
ḥawlin minnĩ we lã ḳuwweh!
(Lavdia i takon Allahut, i Cili më ushqeu dhe më furnizoi me këtë
ushqim, pa asnjë manovrim nga unë dhe pa aspak fuqi të
timen!).235

َ .َوالَمست غَنًىَعنهَربَّنا،َغي رَ[مكف ٍَّيَوالَ]َمود ٍَّع،الحمدَللَّهَحم ًَدَاَكث ًَيراَطيَِّبًاَمبارًَكاَفيه
Elḥamdu lil-lãhi ḥamden kethĩran ṭajjiben mubãraken fĩhi, ġajra
mekfijjin we lã muwedde’in, we lã musteġnen ‘anhu Rabbenã.

234

Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi). [Furnizimi me ushqim është i tëri mirësi nga Allahu
i Lartësuar, sepse njeriu nuk bën dot asnjë lëvizje dhe nuk ka mundësi të bëjë
asgjë pa dëshirën dhe ndihmën e Allahut. Dhe kështu njeriu falënderon Allahun e
Lartësuar për këtë gjë].
235
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(Lavdia i takon Allahut! Atij i bëjmë shumë lavdi të dëlira (pa
syfaqësi) dhe të bekuara (të vazhdueshme)! Këto lavdi nuk mjaftojnë
për t’i bërë lavdi si duhet Allahut, por megjithëkëtë ne nuk kemi për
t’i lënë ato. Ne do të kemi nevojë për t’i bërë lavdi Allahut në
vazhdimësi e në çdo gjendje. O Zoti ynë, pranoje lavdërimin tonë).236

71-LUTJA QË BËN MIKU PËR TË ZOTIN E USHQIMIT

َ .ََواغفرَلهمَوارحمهم،اللَّه َّمَباركَلهمَفيماَرزق ت هم
All-llãhumme bãrik lehum fĩ-mã razeḳtehum weġfir lehum,
werḥamhum.
(O Allah! Bëje të begatshëm rrizkun (furnizimin) që u ke dhënë, fali
dhe mëshiroji).237

72-KËRKIMI I USHQIMIT OSE PIJES, TËRTHORAZI, NËPËRMJET
LUTJES

َ .َواسقَمنَسقاني،اللَّه َّمَأطعمَمنَأطعمني
All-llãhumme eṭ’im men eṭ’amenĩ, wesḳi men seḳãnĩ.
(O Allah! Ushqeje atë që më jep ushqim dhe jepi të pijë atij që më
jep mua të pi).238

236

Buhariu.
Muslimi.
238
Muslimi.
237
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73-KUR ÇELIM IFTARIN SI TË FTUAR

َ .ََوصلَّتَعليكمَالمَلَئكة،َوأكلَطعامكمَاألب رار،َالصائمون
َّ أفطرَعندكم
Efṭara ‘indekumuṣ-ṣãimũne we ekele ṭa’ãmekumul ebrãru,
we ṣal-let ‘alejkumul melãikeh.
(Bëfshin iftar te ju agjëruesit, ushqimin tuaj e ngrënshin njerëzit e
mirë dhe për ju bëfshin lutje melekët).239

74-LUTJA QË BËN AGJËRUESI, NËSE NUK E PRISH AGJËRIMIN,
KUR E FTOJNË PËR TË NGRËNË
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kur ndonjëri ftohet (për të ngrënë ushqim), le t’i përgjigjet
ftesës. Nëse është agjërues, le të bëjë lutje për atë që ka shtruar
ushqimin, e nëse nuk është agjërues, le të hajë ushqim”.240

75-PËRGJIGJJA QË JEP AGJËRUESI KUR DIKUSH E FYEN

َ .َإنِّيَصائ ٌَم،إنِّيَصائ ٌم
Innĩ ṣãimun, innĩ ṣãim.
(Unë jam agjërues, unë jam agjërues!).241

239

Ebu Davudi (Sahih Ebi Davud) dhe Nesaiu në «amelul jeumi uel-lejli». Ky i
fundit ka theksuar se Pejgamberi  ﷺe thoshte këtë lutje kur çelte iftarin
te ndonjë familje.
240
Muslimi.
241
Buhariu dhe Muslimi.
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76-KUR SHOHIM FRUTAT E PARA TË PJEKURA

ََوبارك َلناَفي،َوبارك َلناَفيَصاعنا،َوبارك َلناَفيَمدينتنا،اللَّه َّم َبارك َلناَفيَثمرنا
َ .مدِّنا
All-llãhumme bãrik lenã fĩ themerinã, we bãrik lenã fĩ
medĩnetinã, we bãrik lenã fĩ ṣã’inã, we bãrik lenã fĩ muddinã.
(O Allah! Begatoji frutat tona, begatoje vendin tonë, begatoje sa-in
tonë, begatoje mudd-in tonë).242

77-KUR TESHTIJMË
Pejgamberi  ﷺthotë:
Kur teshtini, thoni:

َ .َالحمدَللَّه
Elḥamdu lil-lãh!
(Lavdia i takon Allahut).
Kurse vëllai ose shoku i pranishëm duhet t'i thotë:

َ .َي رحمكَاللَّه
Jerḥamukall-llãh!
242

Muslimi. [Sa-i ishte njësi matëse që nxinte sa katër mudd-e. Edhe mudd-i ishte
njësi matëse që nxinte sa plot dy grushtat e një burri mesatar. Begatimi i mudd-it
dhe i sa-it do të thotë: na e mundëso, që në mënyrë të vazhdueshme, të shlyejmë
detyrimet (si: zekati dhe sadakaja e fitrit) që lidhen me këto masa dhe na i bëj të
bollshme e të bereqetshme; aq sa mudd-i t’i majftojë atij që nuk do t’i mjaftonte
në një vend tjetër].
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(Të mëshiroftë Allahu!).
Nëse i pranishmi pra, i thotë:
Jerḥamukall-llãh!, atëherë teshtitësi duhet t’ja kthejë me lutjen:

َ .َي هديكمَاللَّهَويصلحَبالكم
Jehdĩkumull-llãhu we juṣliḥ bãlekum.
(Allahu ju udhëzoftë dhe ju përmirësoftë gjendjen!).243

78-KUR NJË JOBESIMTAR TESHTIN DHE THOTË ‘ELḤAMDU
LIL-LÃH!’

َ .َي هديكمََاللَّهَويصلحَبالكم
Kur një jobesimtar teshtin dhe thotë: ‘Elḥamdu lil-lãh!’, i thuhet:
Jehdĩkumull-llãhu we juṣlih bãlekum.
(Allahu ju udhëzoftë dhe jua përmirësoftë gjendjen!).244

79-LUTJA PËR TË SAPOMARTUARIN

َ .َوجمعَب ي نكماَفيَخي ٍَر،َوباركَعليك،باركَاللَّهَلك
Bãrakall-llãhu leke we bãrake ‘alejke we xheme’a bejnekumã fĩ
ḣajr!
(Allahu të begatoftë me këtë grua, të dhëntë bollëk për ta mbajtur
e ushqyer, dhe ju bashkoftë të dy në të mirë!).245
243

Buhariu.
Tirmidhiu (Sahih Ebu Davud).
245
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
244
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80-LUTJA QË BËN I PORSAMARTUARI PËR VETVETEN, DHE
LUTJA QË BËHET NË RASTIN E BLERJES SË KAFSHËS
Pejgamberi  ﷺka këshilluar që kur dikush martohet, të bëjë
këtë lutje:

ََوش ِّرَماَجب لت ها،ا
َ َوأعوذَبكَمنَش ِّره،َوخي رَماَجب لت هاَعليه،اللَّه َّمَإنِّيَأسألكَخي رها
َ .َعليه
All-llãhumme innĩ es’eluke ḣajrahã, we ḣajra mã xhebeltehã
‘alejhi, we e’ũdhu bike min sherrihã we sherri mã xhebeltehã
‘alejhi.
(O Allah! Të lutem ta bësh të mirë e të dobishme për mua dhe të
më japësh të mirat që vijnë prej karakterit që Ti i ke dhënë! Të
lutem të më mbrosh nga të këqijat që ka kjo (grua) dhe nga të
këqijat që vijnë prej karakterit që Ti i ke dhënë!). Po ashtu kur
dikush blen një deve, le t’ia kapë me dorë majën e gungës dhe të
thotë të njëjtën lutje).246

81-LUTJA PËRPARA SE TË KRYHEN MARRËDHËNIE INTIME

َّ َوجَنِّب،اَالشيطان
َّ َاللَّه َّمَجنِّ ب ن،بسمَاللَّ ه
.َالشيطانَماَرزق ت نا
Bismil-lãh! All-llãhumme xhennibnã esh-shejṭãne, we
xhennibish- shejṭãne mã razeḳtena.
(Me emrin e Allahut, o Allah! Largoje shejtanin nga ne dhe largoje
edhe nga fëmija që Ti na e bën rrizk!).247

246

Ebu Davudi dhe Ibn Maxhe (Sahih Ibn Maxhe).
Buhariu dhe Muslimi.

247
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82-KUR NEVRIKOSEMI

َّ أعوذَباللَّهَمن
َ .ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm.
(I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar).248

83-KUR SHOHIM NJË PERSON TË SPROVUAR ME SËMUNDJE,
TË METË FIZIKE A MENDORE, GJYMTIM OSE GJYNAH

َ .يل
ًَ َوفضَّلنيَعلىَكَثي ٍرَم َّمنَخلقَت فض،الحمدَللَّهَالَّذيَعافانيَم َّماَاب تَلَكَبه
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ ‘ãfãnĩ mim-meb’telãke bihi, we faḍḍalenĩ
‘alã kethĩrin mim-men ḣaleḳa tefḍĩlã.
(Lavdia i takon Allahut, i Cili më ka ruajtur nga kjo sprovë që të ka
dhënë ty dhe më ka bërë në një gjendje më të mirë se shumë
krijesa!).249

84-GJATË KUVENDIT
Ibn Umeri  tregon se, gjatë një kuvendi të vetëm, njerëzit i
numëronin Profetit  ﷺtë thoshte njëqind herë para se të çohej:

َ .ََّوابَالغفور
ِّ ر
َّ َإنَّكَأنتَالت،َوتبَعل َّي،بَاغفرَلي
Rabbiġfir lĩ we tub ‘alejje! Inneke Entet-Tewwãbul Ġafũr!
(Zoti im, më fal dhe më prano pendimin! Ti je Pendimpranues dhe
Falës i Madh).250
248

Buhariu dhe Muslimi.
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

249
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85-LUTJA PËR SHLYERJEN E GJYNAHEVE, KUR MBARON
TAKIMI A KUVENDI

َ .ََأست غفركَوأتوبَإليك،َأشهدَأنََالَإلهََإ َّالَأنت،سبحانكَاللَّه َّمَوبحمدك
Subḥãnekall-llãhumme we biḥamdike. Eshhedu en lã ilãhe il-lã
Ente. Estaġfiruke we etũbu ilejke.
(I dëlirë nga të metat je Ti, o Allah! Ty të përket lavdia! Dëshmoj se
nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje dhe
para Teje pendohem!).251

86-KUR DIKUSH TË THOTË: “ALLAHU TË FALTË”
Kur dikush të thotë: (َ )غفر َاللَّه َلكĠaferall-llãhu leke! (Allahu të
faltë!), ia kthen: (ََ)ولكwe lek (Edhe ty, gjithashtu!).252

87-LUTJA PËR DIKË, QË TË BËN NDONJË TË MIRË

َ .جزاكَاهللَخي ًَرا
Xhezãkall-llãhu ḣajran.
250

Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi). Në një transmetim të saktë, Aishja, Allahu qoftë i
kënaqur me të, tregon: “Sa herë që Profeti  ﷺulej në një kuvend, lexonte
Kuran, apo falte ndonjë namaz, e mbyllte me këto fjalë …”. Shënon Nesaiu në
‘Amelul jeumi uel lejleleti’ dhe në ‘Sunenul Kubra’. Albani thotë se senedi
është i saktë (silsile sahiha 7/1/495).
252
Ahmedi dhe Nesaiu në ‹Amelul jeumi uel-lejleti’ shënojnë se, kur Abdullah ibn
Serxhisi i tha Pejgamberit: “Gaferall-llãhu lek”, Pejgamberi ia ktheu: “Ue leke”.
Hadithi është i saktë.
251
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Allahu të shpërbleftë me të mira!253

88-PËR TË NA RUAJTUR ALLAHU PREJ DEXHALIT
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë
ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”.254
Gjithashtu, t’i lutesh Allahut të të ruaj prej sprovës së Dexhalit pas
teshehud-it të fundit dhe para selamit, në çdo namaz”.255

89-PËR DIKË, QË TË THOTË «INNĨ UḤIBUKE FIL-LAH – TË DUA
PËR HIR TË ALLAHUT»

َ .َأحبَّكَالَّذيَأحببتنيَله
Eḥabbekel-ledhĩ aḥbebtenĩ lehu!
(Të dashtë Ai, për hir të të Cilit më do!).256

90-PËR DIKË, QË DËSHIRON TË TË FALË PASURI

َ .َباركَاللَّهَلكَفيَأهلكَومالك
Bãrakall-llãhu leke fĩ ehlike we mãlike!
(Allahu të dhëntë bereqet në familjen dhe pasurinë tënde!).257

253

Tirmidhiu (Sahih Xhami).
Muslimi. Në një transmetim tjetër thuhet: dhjetë ajete nga fundi i sures Kehf.
255
Shiko lutjet e namazit para selamit.
256
Ebu Davudi (Sahih sunen Ebi Davud).
257
Buhariu.
254
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91-KUR I KTHEJMË BORXHIN HUADHËNËSIT

َ .ََالسلفَالحمدَواألداء
َّ َإنَّماَجزاء،باركَاللَّهَلكَفيَأهلكَومالك
Bãrakall-llãhu leke fĩ ehlike we mãlike! Innemã xhezãus-selefi
elḥamdu wel edãu!
(Allahu të begatoftë familjen dhe pasurinë! S’ka dyshim se
shpërblimi për huanë është falënderimi dhe shlyerja e plotë!).258

92-LUTJA E FRIKËS NGA SHIRKU

َ .ََوأست غفركَلماَالَأعلم،اللَّه َّمَإنِّيَأعوذَبكَأنَأشركَبكَوأناَأعلم
All-llãhumme innĩ e’ũdhu bike en ushrike bike, we ene a’ëlemu
we estaġfiruke limã lã a’ëlemu!
(O Allah! Unë kërkoj të më ruash nga shirku që unë e di dhe të
kërkoj falje Ty për atë që unë nuk e di!).259

93-LUTJA PËR DIKË, QË TË THOTË: “BÃRAKALL-LLÃHU FĨKE –
ALLAHU TË BEGATOFTË”

َ .َوفيكَباركَاللَّه
We fĩke bãrakall-llãhu!
(Edhe ty të begatoftë Allahu!).260

258

Nesaiu (Sahih Ibn Maxhe).
Ahmedi (Sahih Tergib dhe Terhib).
260
Ibn Sunni.
259
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94-KUR PARANDJEN DIÇKA TË URRYER NGA NJË SHENJË
BESËTYTNORE (OGURZEZË)

َ .ََوالَ إلهَغي رك،َوالَخي رَإ َّالَخي رك،اللَّه َّمَالَطي رَإ َّالَطي رك
All-llãhumme lã ṭajra il-lã ṭajruke, we lã ḣajra il-lã ḣajruke, we lã
ilãhe ġajruke!
(O Allah! Nuk ndodh veçse ajo e keqe e caktuar nga Ti! E mira
është vetëm në dorën Tënde dhe vjen vetëm prej Teje! S’ka të
adhuruar me të drejtë përveç Teje!).261

95-LUTJA KUR HIPIM NË MJETIN E UDHËTIMIT

ََ﴿سبحانَالَّذيَسخَّرَلناَهذاَوماَكنَّاَلهَمقرنينَوإنَّاَإلىَربِّنا،َوالحمدَللَّه،بسمَاللَّه

َ،َاللَّهَأكبَر،َاللَّهَأكب ر،َاللَّهَأكب ر،َالحمدَللَّه،َالحمدَللَّه،َالحمدَللَّه،﴾ل من قلبون
ُّ سبحانكَاللَّه َّمََإنِّيَظلمتَن فسيَفاغفرَلي؛َفإنَّهََالَي غفر
َ .ََالذنوبََإ ََّالَأنت
“Bismil-lãh”262 welḥamdu lil-lãh. “Subḥãnel-ledhĩ seḣ-ḣara
lenã hãdhã, we mã kunna lehũ muḳrinĩn, we innã ilã Rabbinã
le munḳalibũn”. Elḥamdu lil-lãh, Elḥamdu lil-lãh, Elḥamdu lillãh! All-llãhu Ekber, All-llãhu Ekber, All-llãhu Ekber! Subḥãnekall-

261

Ahmedi dhe Ibn Sunni. Albani thotë se hadithi është i saktë. Nga ana tjetër,
Profeti  ﷺe pëlqente shenjën ogurmirë, që ngjall optimizëm, andaj njëherë kur
i pëlqeu një fjalë e mirë që e dëgjoi prej një burri, tha: «E morëm optimizmin prej
gojës tënde». Shënojnë Ebu Davudi dhe Ahmedi. Albani e vlerëson të saktë në
‹Silsile sahiha’ 2/353.
262
Kur vendosim këmbën për të hipur në mjetin e udhëtimit ose në kafshë, themi:
«Bismilãh», dhe mbasi ulemi në mjetin e udhëtimit themi shprehjet e tjera të
lutjes të përmendura në vijim. Kështu sqarohet në hadith.
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llãhumme innĩ ḍhalemtu nefsĩ, feġfir lĩ, fe innehu lã jeġfirudhdhunũbe il-lã Ente.
(Me emrin e Allahut! Falënderimi i takon Allahut! I Dëlirë nga të
metat është Ai që na dha mundësi ta përdorim këtë (kafshë a mjet),
se ne nuk do të mund ta kishim atë nën pushtet, dhe ne me siguri
pas vdekjes do të kthehemi te Zoti ynë! Falënderimi i takon Allahut!
Falënderimi i takon Allahut! Falënderimi i takon Allahut! Allahu është
më i madhi! Allahu është më i madhi! Allahu është më i Madhi! I
Patëmeta je Ti o Allah! Me të vërtetë, unë i kam bërë padrejtësi vetes
duke bërë gjynahe, prandaj m’i fal gjynahet, se askush tjetër veç Teje
nuk mund t’i falë ato!).263

96-LUTJA E UDHËTIMIT

َخرَلناَهذاَوماَكنَّاَلهَمقرنينَوإنَّا
ََّ َ﴿سبحانَالَّذيَس،َاللَّهَأكب ر،َاللَّهَأكب ر،اللَّهَأكب ر
َ،َاللَّه َّم َإنَّ اَنس ألك َفيَس ف رناَه ذَاَالب َّر َوالتَّ قوى.﴾إلىَربِّناَل من قلبون
ََاللَّه َّمَأنت،َالَلَّه َّمَه ِّونَعلي ناَس فرناَهذاَواطوَعنَّاَب عده،وم نَالع ملَم اَت رضى
َ،َالس فر
َّ
َّ َاللَّه َّمََإنِّيَأعوذَبكَمنَوع ثاء،َوالخليفةَفيَاألهل،يَالس فر
َّ الص احبَف

َ .ََوسوءَالمن قلبَفيَالمالَواألهل،وكآبةَالمن ظر
All-llãhu Ekber, All-llãhu Ekber, All-llãhu Ekber! Subḥãnel-ledhĩ
seḣ-ḣara lenã hãdhã, we mã kunnã lehũ muḳrinĩn, we inna ilã
Rabbinã le munḳalibũn. All-llãhumme innã nes’eluke fĩ seferinã
hãdhã el birr-rra wet-taḳwã, we minel ‘ameli mã terḍã, Allllãhumme hewwin ‘alejnã seferanã hãdhã, weṭwi ‘annã bu’ëdehu,
All-llãhumme Enteṣ-ṣãḥibu fis-seferi, wel ḣalĩfetu fil ehli, All263

Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. (Sahih Tirmidhi).
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llãhumme innĩ e’ũdhu bike min wa’ëthãis-sefer, we keãbetil
menḍhar, we sũil munḳalebi fil mãli wel ehl.
(Allahu është më i Madhi! Allahu është më i Madhi! Allahu është
më i Madhi! “I Pastër nga të metat është Ai që na dha mundësi ta
përdorim këtë (kafshë a mjet), se ne nuk do të mund ta kishim atë në
përdorim, dhe ne me siguri pas vdekjes do të kthehemi te Zoti ynë!”.
O Allah! Ne të lutemi që, në këtë udhëtim, të na mundësosh të
bëjmë vepra të mira, të ruhemi nga gjynahet dhe të bëjmë ato punë
të cilat Ti i pëlqen! O Allah! Na e lehtëso udhëtimin dhe na e
mundëso ta përshkojmë shpejt dhe pa vështirësi distancën e largët!
O Allah! Ti je Shoqëruesi (Ruajtësi dhe Ndihmuesi) ynë në udhëtim
dhe Ai që kujdeset për familjet tona. O Allah, më ruaj nga vështirësitë
e udhëtimit, nga pamja e gjendja e trishtueshme dhe nga kthimi
hidhërues për gjendjen e pasurisë dhe të familjes!). Edhe kur
kthehesh, thuhen të njëjtat fjalë, duke shtuar:

َ .ََلربِّناَحامدون،َعابدَون،َتائبون،آيبون
Ãjibũne, tãibũne, ‘ãbidũne li rabbinã ḥãmidũn!
(Po kthehemi nga udhëtimi të penduar për gjynahet, adhurues,
dhe falënderues ndaj Zotit tonë!).264

97-LUTJA KUR HYJMË NË NJË QYTET OSE VENDBANIM

َب
َّ  َور،َالسبع َوما َأق للن
َّ  َور،السبع َوما َأظللن
َّ اللَّه َّم َر
َّ ب َاألرضين
َّ َ َالسموات
َّ ب
َّ
َ،َوخي رَأهلها،َأسألكَخي رَهذهَالقرية،َالرياحَوماَذرين
َّ َور،الشياطينَوماَأضللن
ِّ ب
َ .َوش ِّرَماَفيها،َوش ِّرَأهلها،َوأعوذَبكَمنَش ِّرهَا،وخي رَماَفيها
264

Muslimi.
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All-llãhumme Rabbes-semãwãtis-seb’i we mã aḍhlelne we rabbel
erãḍĩnes-seb’i we mã aḳlelne, we Rabbesh-shejãṭĩni we mã aḍlelne,
we Rabberr-rrijãḥi we mã dherajne! Es’eluke ḣajra hãdhihil ḳarjeti we
ḣajra ehlihã we ḣajra mã fĩhã, we e’ũdhu bike min sherrihã we sherri
ehlihã we sherri mã fĩhã.
(O Allah, Zot i shtatë qiejve dhe gjithçkaje që qiejtë kanë nën
strehë! Zot i shtatë tokave dhe gjithçkaje që ato mbajnë! Zot i
shejtanëve dhe atyre që ata i kanë çuar në humbje! Zot i erës dhe
asaj që ato shpërndajnë! Të lutem të më japësh të mirën e këtij
vendbanimi, të mirën që vjen nga banorët e tij, të mirën e gjithçkaje
që gjendet në të! Të kërkoj të më mbrosh nga dëmi i këtij
vendbanimi, dëmi i banorëve të tij dhe dëmi i gjithçkaje në të!).265

98-LUTJA KUR HYJMË NË TREG

ََوهوَح ٌّيَال،
َ َيحييَويميت،َلهَال ملكَولهَالَ حمد،الَإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهَالَشريكَله
ٍ َوهوَعلىَك ِّلَش،َبيدهََالخي ر،يموت
َ َ.ير
ٌَ يءَقد
Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu, juḥjĩ we jumĩt, we huwe Ḥajjun lã jemũtu, bi jedihil ḣajru,
we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i
takon sundimi dhe lavdia. Ai jep jetë dhe jep vdekje! Ai është i Gjallë,
i Pavdekshëm! E gjithë e mira është në dorë të Tij. Dhe Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë!).266

265

Hakimi dhe Ibn Sunni.
Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

266
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99-KUR KAFSHA E UDHËTIMIT PENGOHET

َ .َبسمَاللَّ ه
Bismil-lãh.
(Me emrin e Allahut).267

100-LUTJA E UDHËTARIT PËR NJERËZIT, KUR NDAHET ME TA
PËR UDHËTIM

َ .ََالَّذيَالَتضيعَودائعه،أست ودعكمَاهلل
Estewdi’ukumull-llãhe el-ledhĩ lã teḍĩ’u wedãi’uhu.
(Ju lë amanet tek Allahu, të Cilit nuk i humbin amanetet).268

101-LUTJA PËR UDHËTARIN KUR NISET PËR UDHËTIM

َ .ََوخواتيمَعملك،َوأمان تك،أست ودعَاللَّهَدينك
Estewdi’ull-llãhe dĩneke we emãnetek, we ḣawãtĩme ‘amelike!
(Po i lë amanet Allahut fenë tënde, amanetin269 tënd dhe
përfundimin e veprave të tua!).270

َ .َسرَلكَال خي رَحيثَماَكنت
َّ َوَي،َوغفرَذن بك،زَّودكَاهللَالتَّقوى

267

Ebu Davud (Sahih Ebu Davud).
Ahmedi (Sahih Ibn Maxhe).
269
[Domethënë: familjen, pasurinë, amanetet që u ke lënë njerëzve dhe amanetet
që të kanë lënë ata].
270
Ahmedi (Sahih Tirmidhi).
268
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Zewwedekall-llãhut-taḳwã, we ġafera dhenbeke, we jessera lekel
ḣajra ḥajthu mã kunte!
(Allahu të pajistë me devotshmëri! Allahu të faltë gjynahun! Allahu
ta bëftë mbarë të mirën, kudo qofsh!).271

102-THËNIA ALLÃHU EKBER DHE SUBḤÃN-ALLÃH GJATË ECJES
NË UDHËTIM
Xhabiri  tregon se kur ngjiteshin përpjetë, thonin (ََ)اللَّهَأكب رAllllãhu Ekber, kurse kur zbrisnin tatëpjetë, thonin (َ)سبحان َاللَّه
‘Subḥãnall-llãh’.272

103-LUTJA QË BËN UDHËTARI NGA FUNDI I NATËS, PAK PARA
AGIMIT

ََوأفضلَعلي ناَعائ ًَذاَبالل ه،َربَّناَصاحب نا،َوحسنَبلئهَعلي نا،س َّمعَسام ٌعَب حمدَاللَّ ه

َ .َمنَالنَّار

Semme’a sãmi’un273 biḥamdil-lãhi we ḥusni belãihi ‘alejnã,
Rabbenã ṣãḥibnã we efḍil ‘alejnã ‘ãidhen bil-lãhi minen-nãr.
(Kush dëgjon lavdin që po i bëjmë Allahut për begatitë dhe
mirënjohjen që po i shprehim Atij për mirësitë, le t’ia përcjellë një

271

Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
Buhariu.
273
[Ose: “Semi‘a sãmi‘un”].
272
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tjetri!274 O Zoti ynë! Na ruaj dhe na jep mirësi! I lutemi Allahut të na
mbrojë nga Zjarri!).275

104-LUTJA KUR QËNDROJMË DIKU NË NJË VEND, QOFSHIM
UDHËTARË APO JO

َ .ََّاماتَمنَش ِّرَماَخلق
َّ أعوذَبكلماتَاللَّهَالت
E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãti min sherri mã ḣaleḳ.
(Mbrohem me fjalët e përkryera të Allahut nga sherri i gjithçkaje që
Ai ka krijuar!).276

105-DHIKRI GJATË KTHIMIT NGA UDHËTIMI
Kur kthehej nga udhëtimi i luftës ose haxhit, Profeti  ﷺbënte tri
tekbir-e mbi çdo vend të ngritur të tokës, e pastaj thoshte:

َ،َوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد ٌير،َولهَالحمد،َلهَالملك،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله

ََوهزمَاألحزاب،ََونصرَعبده،َصدقَاللَّهَوعده،َلربِّناَحامدون، عابدون،َتائبون،آيبون
َ .َوحده

274

[Dmth., kush e dëgjon këtë dhikër prej meje, le ta bëjë atë vetë dhe le t’ia thotë
edhe një tjetri, në mënyrë që në këtë kohë secili t’i bëjë hamd (lavdi) Allahut, t’i
bëjë dhikër Atij dhe t’i lutet. Sipas variantit tjetër kuptimi është kështu: «Kushdo
që dëgjon, le të dëshmojë për hamd-in që po i bëjmë Allahut dhe mirënjohjen që
po i shprehim Atij për mirësitë»].
275
Muslimi.
276
Muslimi.
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Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku, we lehul
ḥamdu, we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr, ãjibũne, tãibũne, ‘ãbidũne,
li Rabbinã ḥãmidũn.
Sadeḳall-llãhu wa’ëdehu, we neṣara ‘abdehu, we hezemel aḥzãbe
waḥdehu.
(S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Një dhe i Pashoq!
Vetëm Atij i përket sundimi dhe lavdia. Ai është i Fuqishëm për çdo
gjë! Po kthehemi nga udhëtimi të penduar për gjynahet, adhurues
dhe falënderues ndaj Zotit tonë!
Allahu e përmbushi premtimin e Vet (me ngadhënjimin e fesë), e
ndihmoi robin e Vet për fitoren kundër qafirëve dhe i mposhti i
Vetëm grupet aleate (në luftën e Hendekut, pa bërë luftë
muslimanët)).277

106-KUR NA VJEN DIÇKA QË NA GËZON OSE DIÇKA QË NUK
NA PËLQEN
Kur i vinte diçka që e gëzonte, Profeti  ﷺthoshte:

.ََالصال حات
َّ ال حمدَلل هَالَّذيَبنَعمتهَتت ُّم
Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ bi ni’ëmetihi tetimmuṣ-ṣãliḥãt.
(Lavdia i takon Allahut, me mirësinë e të Cilit plotësohen të mirat).
E kur i vinte diçka e padëshiruar, thoshte:

َ .ال
ٍَ ال حمدَلل هَعلىَك ِّلَح
Profeti  ﷺe bënte këtë dhikër kur kthehej nga ndonjë betejë ose nga haxhi.
Buhariu dhe Muslimi.
277
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Elḥamdu lil-lãhi ‘alã kul-li ḥãl.
(Lavdia i takon Allahut për çfarëdolloj gjendjeje!).278

107-MIRËSIA QË KEMI, KUR BËJMË ‘SALAVAT’ PËR
PEJGAMBERIN ﷺ
Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Kush bën një herë salavat për mua, Allahu i Lartësuar ka për ta
lavdëruar dhjetë herë (tek melekët)”.279
“Mos e bëni varrin tim vend feste, ku vini apo grumbulloheni në
kohë sezonale të caktuara, por dërgoni salavat-e për mua, sepse
salavat-et tuaja më arrijnë kudo që të jeni”.280
“Koprrac i madh është ai që, kur unë përmendem në prani të tij,
nuk bën salavat për mua”281.
“Allahu ka melekë që shëtisin në Tokë dhe më përcjellin selamin e
umetit tim”.282
“Nuk ka njeri që lutet për selam për mua, e që Allahu të mos ma
kthejë shpirtin për t’i kthyer selamin”.283

278

Ibn Sunni në «‘Amelul jeumi uel lejleti» dhe Hakimi (Sahih Xhami).
Muslimi.
280
Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).
281
Tirmidhiu (Sahih Xhami).
282
Nesaiu (Sahih Nesai). [Për të çuar salavat dhe selam për Pejgamberin, kur
përmendim a dëgjojmë emrin e tij, themi: “Ṣal-lall-llãhu ‘alejhi we ‘alã ãlihi we
sel-lem”, ose: “‘Alejhiṣ-ṣalãtu wes-selãm”. Selami për Pejgamberin është lutja që
Allahu t’i japë atij paqe dhe ta ruajë nga të këqijat].
283
Ebu Davud (Sahih Ebu Davud).
279

125

108-PËRSHËNDETJA ME SELAM
Pejgamberi  ﷺthotë: “Nuk do të hyni në Xhenet pa u bërë
besimtarë, dhe nuk mund të bëheni besimtarë të mirë (me iman të
plotë) derisa ta doni njëri-tjetrin. A t’ju tregoj diçka që, nëse do ta
kryeni, do të duheni mes vete; përhapni përshëndetjen me selam
ndërmjet jush”.284
Amari  thotë: “Nëse ke tri veti, e përsos imanin: Të gjykosh drejt
dhe t’u japësh hakun të tjerëve në gjërat që prekin interesat vetjake,
t’u japësh selam të gjithë njerëzve (atyre që i njeh dhe atyre që s’i
njeh) dhe të bësh mirë me pasuri edhe kur nuk ke.”285
Abdullah ibn Umeri  tregon se një burrë pyeti Pejgamberin ﷺ
se cilat janë punët më të mira të Islamit: “Pejgamberi  ﷺu përgjigj:
të japësh ushqim (nevojtarëve, mysafirëve etj.) dhe t’i japësh selam
atij që e njeh dhe atij që s’e njeh.”286

109-KUR NJË JOMUSLIMAN NA JEP SELAM
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nëse ju japin selam ithtarët e Librit,
kthejuani:

َ .َوعليكم
“We ‘alejkum!”.
(Edhe mbi ju).287

284

Muslimi.
Buhariu, por si thënie të Amarit .
286
Buhariu dhe Muslimi.
287
Buhariu dhe Muslimi.
285
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110-KUR DËGJON KËNDIMIN E GJELIT DHE PËLLITJEN E
GOMARIT
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kur të dëgjoni gjelin duke kënduar, luteni Allahun që t’ju japë
nga mirësitë e Tij (të thuash):

.َاللَّه َّمَإنِّيَأسألكَمنَفضلك
All-llãhumme innĩ es’eluke min faḍlik!, sepse gjeli ka parë një
melek.
Ndërsa kur të dëgjoni gomarin duke pëllitur, kërkoni mbrojtje tek
Allahu nga shejtani (të thuash):

َّ أعوذَباللَّهَمن
.ََالرجيم
َّ َالشيطان
E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm, sepse gomari ka parë
një shejtan.”288

111-LUTJA KUR DËGJOJMË QENTË DUKE LEHUR NATËN
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kur të dëgjoni natën qentë duke lehur dhe gomerët duke
pëllitur, lutjuni Allahut t’ju ruajë prej shejtanit, sepse ata shohin atë
që ju nuk e shihni”.289

288

Buhariu dhe Muslimi.
Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud).

289
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112-LUTJA QË BËN PËR DIKË, QË MUND TA KESH OFENDUAR
Pejgamberi  ﷺka thënë:

َ .َاللَّه َّمَفأيُّم اَمؤم ٍنَسببته؛َفاجعلَذلكَلهَق ربةًَإليكَي ومَالقيامة
All-llãhumme fe ejjumã mu’minin sebebtuhu fexh’al dhãlike lehu
ḳurbeten ilejke jewmel ḳijãmeh.
“O Allah, cilindo besimtar që e kam ofenduar, bëje këtë gjë afrim
për të tek Ti Ditën e Gjykimit”.290

113-FJALËT QË DUHET TË THUASH KUR LAVDËRON NJË
MUSLIMAN
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Nëse ndonjëri patjetër do ta lavdërojë shokun, atëherë le të
thotë: Mendoj se filani është kështu e ashtu (p.sh., njeri i mirë), kur
e njeh për të tillë, porse Allahu do ta gjykojë punën e tij, ndërsa unë
nuk gjykoj prerë përpara Allahut për askënd se ka zemër të pastër
dhe se do të ketë përfundim të mirë.”

.َواللَّهََحسيبهَوالَأزِّكيَعلىَاللَّهَأح ًدا
(Wall-llãhu ḥasĩbuhu we lã uzekkĩ ‘alall-llãhi eḥadã).291

290

Buhariu dhe Muslimi, por ky i fundit e sjell kështu: «… bëje këtë gjë pastrim
gjynahesh dhe mëshirë për të».
291
Muslimi. [Kur lavdërojmë dikë, duhet të themi dhikrin në arabisht të shënuar
më lart ndërmjet kllapave, ose kuptimin e tij në shqip të shënuar më lart me
shkrim të pjerrët].
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114-LUTJA QË BËN MUSLIMANI KUR DIKUSH E LAVDËRON

َ .]َ[واجعلنيَخي ًَراَم َّماَيظُّنُّون،َواغفرَليَماَالَي علمون،اللَّه ََّمَالَت ؤاخذنيَبماَي قولون
All-llãhumme lã tuãḣidhnĩ bimã jeḳũlũn, weġfir lĩ mã lã ja’ëlemũn,
wexh’alnĩ ḣajran mimmã jeḍhunnũn!
(O Allah, mos më dëno për lavdërimet që më bëjnë. M’i fal
gjynahet që ata nuk i dinë! Më bëj më të mirë sesa mendojnë
ata!).292

115-SI BËJMË TELBIJE KUR JEMI NË GJENDJE IHRAMI PËR
HAXH OSE UMRE

ََال،َلكَوالملك،َوالنِّعمة،َإ َّنَالحمد،َلبَّ يكََالَشريكَلكَلبَّ يك،لبَّ يكَاللَّه َّمَلبَّ يك
َ .َشريكَلك
Lebbejkall-llãhumme lebbejk, leb-bejke lã sherĩke leke lebbejk!
Innel ḥamde, wen-ni’ëmete, leke wel mulk. Lã sherĩke lek!
(O Allah, unë i përgjigjem thirrjes Tënde, i dorëzohem vendimit
Tënd dhe respektoj urdhrin Tënd. [E thotë herë pas here]. Kështu
kam për të vazhduar gjithmonë. Ti nuk ke shok. Vërtet, lavdia dhe
pushteti të përkasin vetëm Ty. Mirësitë i jep vetëm Ti).293

Buhariu shënon në Edebul Mufred se shokët e Pejgamberit  ﷺnë një rast të
tillë thonin lutjen e mësipërme. Porse fjalia e fundit është një shtojcë që e sjell
Bejhakiu, nga një rrugë tjetër, si lutje që e bënin disa nga të parët e umetit.
293
Buhariu dhe Muslimi. [Telbija është formula e dhikrit të mësipërm që thuhet
me zë në gjendje ihrami. Ajo tregon përgjigje ndaj thirrjes së Allahut të Lartësuar
për të bërë haxh te Qabeja].
292
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116-KUR FILLON TAVAFIN TEK KËNDI I GURIT TË ZI, DHE SA
HERË QË FILLON XHIROT E TAVAFIT ATY, BËN TEKBIRE
Pejgamberi  ﷺe bëri tavafin rreth Qabesë hipur mbi deve. Sa
herë që vinte tek Guri i Zi, bënte shenjë drejt tij me kërrabën që
kishte në dorë dhe bënte tekbir (Allãhu ekber).294

117-LUTJA KUR KALON MES KËNDIT TË JEMENIT DHE GURIT
TË ZI

َ ﴾﴿ربَّناَآتناَفيَالدُّن ياَحسنةًَوفيَاآلخرةَحسنةًَوقناَعذابَالنَّار
Rabbenã, ãtinã fid-dunjã ḥaseneten, we fil ãḣirati ḥaseneten, we
ḳinã ‘adhãben-nãr!
(Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, dhe në jetën e fundit na jep të
mira, dhe na ruaj prej dënimit në Zjarr!).295

118-LUTJA KUR QËNDRON MBI SAFA DHE MBI MERVE
Kur Profeti  ﷺu afrua tek Safaja lexoi fjalën e Allahut të
Lartësuar:

َ .ََالصفاَوالمروةَمنَشعآئرَاللّه
َّ إ َّن
Inneṣ-ṣafã wel merwete min she’ãiril-lãh.
(Safa dhe Merveja janë, pa dyshim, nga shenjat e qarta të fesë së
Allahut...).

294

Buhariu.
Ebu Davudi dhe Ahmedi (Sahih Ebu Davud). Ajeti është në suren Bekare, 201.

295
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َ .ََأبدأَبماَبدأَاللَّهَبه
Eb’deu bimã bede’All-llãhu bihi.
(Po e filloj me atë që e ka filluar edhe Allahu).296 Kësisoj ai filloi me
Safanë, u ngjit mbi kodrinë, nga ku dukej Qabeja, u kthye drejt saj,
njësonte Allahun, dhe thoshte:

ََلهَالملكَولهَالحمدَوهوَعلىَك ِّلَشي ٍء،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله،اللَّهَأكب ر

َ .ََوهزمَاألحزابَوحده،َونصرَعبده،َأنجزَوعده،َالَإلهََإ َّالَاللَّهَ وحده،قد ٌير

All-llãhu ekber. Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh. Lehul
mulku we lehul ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr. Lã ilãhe illall-llãhu waḥdehu, enxheze wa’ëdehu, we neṣara ‘abdehu, we
hezemel aḥzãbe waḥdehu!
(Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç
Allahut, Ai është i Vetëm dhe i Pashoq. Atij i takon sundimi dhe
lavdia, dhe Ai është i Plotpushtetshëm për gjithçka. Nuk ka të
adhuruar tjetër të merituar veç Allahut. Ai e përmbushi premtimin e
Tij, i dhuroi fitoren robit të Tij dhe i mposhti ushtritë i Vetëm). Ai
përsëriti këtë dhikër tri herë dhe ndërmjet këtyre herëve bënte lutje.
Profeti  ﷺveproi edhe mbi Merva, ashtu siç veproi mbi Safa.297

[Këtë ajet dhe këtë pjesë dhikri Pejgamberi  ﷺe tha veçse kur filloi xhiron e
parë tek Safaja, dhe jo në xhirot e tjera dhe as tek Merveja].
297
Muslimi.
296
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119-LUTJA E DITËS SË ARAFATIT
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Lutja më e mirë është lutja e ditës së
Arafatit, dhe dhikr-i më i mirë që kam bërë unë dhe lajmëtarët
(enbijatë) para meje është:

َ .ير
ٌَ َلهَالملكَولهَالحمدَوهوَعلىَك ِّلَشي ٍءَقد،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(Nuk ka të adhuruar me meritë veç Allahut, të Vetëm dhe të
Pashoq! I Tij është pushteti dhe Atij i takon lavdia! Dhe Ai për gjithçka
është i Plotpushtetshëm!).298

120-DHIKRI QË BËHET NË MESH’AR EL HARAM
Pejgamberi  ﷺi hipi devesë së tij të quajtur Kasua dhe vazhdoi të
ecte, derisa mbërriti në Mesh’ar el Haram (një kodër në Muzdelife).
Kur mbërriti atje, u drejtua nga kibla dhe filloi të bënte lutje, tekbire,
të thoshte ‘Lã ilãhe il-lall-llãh’ dhe të bënte dhikrin e teuhidit.
(Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr).
Ai vazhdoi në këtë gjendje, derisa u përhap plotësisht drita e
agimit, por ende pa lindur dielli, u largua për në Mina.299

298

Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).
Muslimi.

299
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121-KUR HEDHIM GURËT TEK XHEMERAT-ËT, ÇDO GUR E
SHOQËROJMË ME TEKBIR
Të bësh tekbir kur hedh secilin gur, tek të tre xhemerat-ët. Mbasi
hedh gurët tek secili prej xhemerat-it të parë dhe të dytë, të ecësh
pak përpara, të qëndrosh në këmbë dhe të bësh lutje me duar të
ngritura i drejtuar nga Kibleja. Ndërsa tek xhemerat-i i Akabesë (i
madhi) nuk qëndron për të bërë lutje pas hedhjes së gurëve, por
largohesh.300

122-KUR SHPREHIM HABI DHE KUR DIÇKA NA GËZON

َ .َسبحانَاللَّه
Subḥãnall-llãh!
(I Dëlirë nga të metat është Allahu!).301

َ .َاللَّهَأكب ر
All-llãhu ekber.
(Allahu është më i Madhi!).302

123-KUR NA VJEN NJË LAJM I GËZUESHËM
Pejgamberi ﷺ, kur i vinte diçka që e gëzonte, binte në sexhde
për Allahun e Lartmadhërishëm, si falënderim për Të.303

300

Buhariu (1664) dhe Muslimi.
Buhariu (3284), (5864) dhe Muslimi (2388).
302
Buhariu (89), (364), (5864), Tirmidhiu (2180) dhe Ahmedi (21950).
303
Katër sunenet përveç Nesaiut (Sahih Ibn Maxhe dhe Irvaul Galil).
301
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124-KUR NDIEN DHIMBJE NË TRUP
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Vendose dorën tënde në vendin që të dhemb në trup dhe thuaj:

.َبسمَاللَّه
‘Bismil-lãh’ (tri herë).
Pastaj thuaj shtatë herë:

.َأعوذَباللَّهَوقدرتهَمَنَش ِّرَماَأجدَوأحاذر
E’ũdhu bil-lãhi, we ḳudratihi min sherri mã exhidu, we uḥãdhiru!
(Kërkoj mbrojtje tek Allahu dhe me pushtetin e tij nga e keqja që po
vuaj dhe nga e cila po bëhem merak!).304

125-KUR NDONJËRI KA FRIKË SE MERR DIÇKA MËSYSH
Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kur ndonjëri prej jush sheh tek vëllai i tij, ose vetvetja, ose pasuria e
tij, diçka që i pëlqen, le të bëjë lutje për bereqet )َ“ – (اللَّهَ َّمَباركَعليهAllllãhumme barik ‘alejhi!” (O Allah, begatoje atë dhe shtoja të mirat!)
– pasi mësyshi është hak.305

304

Muslimi.
Ahmedi, Ibn Maxhe dhe Maliku (Sahih Ibn Maxhe).

305
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126-KUR TREMBEMI NGA DIÇKA

َ .َالََإلهََإ َّالَاللَّه
Lã ilãhe il-lall-llãh.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut).306

127-KUR THERIM NJË BAGËTI

َ .بسمَاللَّهَواللَّهَأكب رَ[اللَّه َّمَمنكَولك]َاللَّه َّمَت قبَّلَمنِّي
Bismil-lãhi wall-llãhu ekber, All-llãhumme minke we leke, Allllãhumme teḳabbel minnĩ.
(Në emër të Allahut. Allahu është më i madhi. O Allah, ky kurban
është mirësi prej Teje dhe po theret vetëm për Ty! O Allah, pranoje
atë prej meje).307

128-LUTJA QË THUHET PËR LARGIMIN E KURTHIT TË
SHEJTANËVE MË TË KËQIJ

ََوب رأ،َمن َش ِّر َماَخلق:َّامات َالَّتي َال َيجاوزه َّن َب ٌَّر َوال َفاج ٌر
َّ أعوذ َبكلمات َاللَّه َالت

ََومن َش ِّر َماَذرأ َفي،َومن َش ِّر َمَاَي عرج َفيها،َالسماء
َّ َومن َش ِّر َماَي نزل َمن،وذرأ
َقَإ َّال
ٍَ َومنَش ِّرَك ِّلَطار،َومنَش ِّرَفتنَاللَّيلَوالنَّهار،َومنَش ِّرَماَيخرجَمن ها،األرض

َ .َطارَقًاَيطرقَبخي ٍرَياَرحمن

306

Buhariu dhe Muslimi.
Muslimi dhe Bejhakiu.

307
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E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãtil-letĩ lã juxhãwizuhunne berrun,
we lã fãxhirun min sherri mã ḣaleḳa, we berae, we dherae, we min
sherri mã jenzilu mines-semãi, we min sherri mã ja’ëruxhu fĩhã, we
min sherri mã dherae fil erḍi, we min sherri mã jeḣruxhu minhã, we
min sherri fitenil-lejli wen-nehãri, we min sherri kul-li ṭãriḳin, il-lã
ṭãriḳan jeṭruḳu bi ḣajrin, jã Rahmãn.
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut, të cilat nuk i
kalojnë dot308 as të mirët as të këqijtë, nga sherri i gjithçkaje që Ai ka
krijuar, nga sherri i gjithçkaje që zbret nga qielli (dënimeve), nga
sherri i gjithçkaje që ngjitet në të (punëve të këqija që sjellin dënim),
nga sherri i çdo krijese mbi sipërfaqen e tokës, nga sherri i çdo gjëje
që del prej nëntoke, nga sherri i sprovave të natës dhe të ditës, nga
sherri i çdo ndodhie, përveç një ndodhie që vjen me të mirë, o
Mëshirues!).309

129-KËRKIMI I FALJES (ISTIGFARI) DHE PENDIMI (TEUBEJA)
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Për Allahun, unë i kërkoj falje Allahut
dhe kthehem tek Ai me pendim më shumë se shtatëdhjetë herë në
ditë.310
“O njerëz, bëni teube tek Allahu, sepse unë bëj teube tek Ai njëqind
herë në ditë”.311
308

[Kjo do të thotë që nuk i kalojnë dot në përsosuri, ose do të thotë që fjalët e
përsosura të Kuranit, me lajmet e vërteta (tregimet, premtimet për shpërblim dhe
paralajmërimet për dënim) dhe dispozitat e drejta, përfshijnë çdokënd, qoftë i
mirë a i keq].
309
Ahmedi dhe Ibn Sunni.
310
Buhariu. [Formula e istigfarit dhe teubes:
“Estaġfirullãhe we etũbu ilejhi”].
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Kush thotë:

َ .َأست غفرَاللَّهَالعظيمَالَّذَيَالَإلهََإ َّالَهوَالح ُّيَالقيّ ومَوأتوبَإليه
Estaġfirrull-llãhel ‘aḍhĩm el-ledhĩ lã ilãhe il-lã huwel Ḥajjul
Ḳajjũmu we etũbu ilejhi.
(I kërkoj falje Allahut Madhështor, përveç të Cilit nuk ka të
adhuruar të vërtetë dhe i Cili është i Gjallë, i Përjetshëm, Mbajtësi i
gjithçkaje, dhe kthehem me pendim tek Ai, pra atë që thotë kështu,
Allahu e fal qoftë edhe nëse ka ikur nga beteja).312
“Koha kur Zoti është më afër robit është një e treta e fundit e
natës,313 prandaj përpiqu që në këtë orë të jesh prej atyre që i bëjnë
dhikër Allahut.”314
“Robi është më afër me Zotin e tij, kur është në sexhde, prandaj
bëni sa më shumë lutje (kur jeni në këtë gjendje)”.315
“Ndonjëherë zemra ime mund ta humbë vëmendjen nga dhikri i
Allahut, e për këtë arsye unë i kërkoj falje Allahut, çdo ditë, njëqind
herë.”316

311

Muslimi dhe Ebu Davudi.
Ebu Davud, Tirmidhiu dhe Hakimi (Sahih Tirmidhi).
313
[Kjo kohë fillon kur hyn një e treta e fundit e natës. Më saktësisht, nëse do ta
ndanim natën në gjashtë pjesë, i bie që kjo kohë te jetë pjesa e pestë e natës].
314
Tirmidhiu, Nesaiu dhe Hakimi (Sahih Tirmidhi).
315
Muslimi.
316
Muslimi.
312
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130-MIRËSIA QË KEMI KUR THEMI:
Subḥãnall-llãh, El hamdu lil-lãh, Lã ilãhe il-lall-llãh dhe All-llãhu
Ekber.
Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Kush thotë:

َ .ََسبحانَاللَّهَوبحمده
“Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi!” do t’i fshihen gjynahet, qofshin
edhe sa shkuma e detit.”317
Kush thotë dhjetë herë:

َيء قد ٌير
ٍَ  وهوَ على ك َِّل ش، ولهَ ال حمد، لهَ ال ملك،الَ إلهََإ َّالَاهللَ وحدهَ الَ شريكَ له
Lã ilãhe ilall-llãhu waḥdehu lã sherĩke leh, lehul mulku we lehul
ḥamdu we huwe ‘alã kul-li shej’in ḳadĩr.
(S’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i
takon sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë!”,
ka shpërblim si ai që liron nga skllavëria katër vetë prej pasardhësve
të Ismailit).318
Dy fjalë janë të lehta për t’u shqiptuar me gjuhë, të rënda në
peshore dhe të dashura tek Mëshiruesi:

َ .ََسبحانَالل هَالعظيم،سبحانَاللَّ هَوبحمدَه
Subḥãnall-llãhi we biḥamdihi, Subḥãnall-llãhil ‘aḍhĩm.
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((Shpreh lartësimin se) Allahu është i Dëlirë nga të metat, duke e
ngritur lart dhe lavdinë e Tij! Allahu i Madhëruar është i Dëlirë nga
çdo e metë!).319
«Të them: “Subḥãnall-llãh, wel-ḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lallllãh, wall-llãhu ekber”, e dëshiroj më shumë, sesa të kisha gjithçka
që kapin rrezet e diellit.”320
Pejgamberi  ﷺtha njëherë: “A nuk keni mundësi të fitoni çdo
ditë një mijë të mira?!” Njëri nga ata që ishin ulur me të pyeti: “Si
mund të fitosh një mijë të mira?” Pejgamberi  ﷺiu përgjigj:
“Duke thënë njëqind herë: ‘Subḥãnall-llãh’, se kështu të shkruhen
njëmijë të mira, ose të fshihen njëmijë gjynahe.”321
“Kush thotë:

َ .َسبحانَالل هَالعظيمَوبحمده
Subḥãnall-llãhil ‘aḍhĩm we biḥamdihi!
(Allahu i Madhëruar është i dëlirë nga të metat. Lartësoj lavdinë e
Tij), i mbillet një pemë në Xhenet.”322
Pejgamberi  ﷺi tha sahabiut: “O Abdullah ibn Kajs! A të tregoj
për një thesar të Xhenetit?”
- “Posi, o i Dërguari i Allahut” – i tha Ibn Kajsi. Profeti  ﷺi tha:
“Thuaj: ‘Lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh.323
Pejgamberi  ﷺka thënë:
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Tirmidhiu dhe Hakimi (Sahih Xhami dhe Sahih Tirmidhi).
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“Shprehjet më të dashura tek Allahu janë katër: “Subḥãnall-llãh,
welḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lall-llãh, wall-llãhu ekber.” Nuk ka
shumë rëndësi renditja e tyre.”324
Një nomad shkoi tek i Dërguari i Allahut  ﷺdhe i tha: “Më mëso
ca fjalë, që t’i përmend rregullisht”. Pejgamberi  ﷺiu përgjigj:
“Thuaj:

َب
ِّ َسبحانَاللَّهَر،ًَوالحمدَللَّهَكثيرا،ًَاللَّهَأكب رَكبيرا،الََإلهََإ َّالَاللَّهَوحدهََالَشريكَله
َ .ََالَحولََوالَق َّوةََإ َّالَباللَّهَالعزيزَالحكيم،العالمين

Lã ilãhe il-lall-llãhu waḥdehu lã sherĩke lehu. All-llãhu ekberu
kebĩran, welḥamdu lil-lãhi kethĩran, Subḥãnall-llãhi rabbil ‘ãlemĩn,
lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãhil ’Azĩzil Ḥakĩm.
(Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Allahut, Ai është i vetëm
dhe i pashoq. Allahu është më i madhi. Lavdia e shumtë i takon
Allahut. I Patëmetë është Allahu, Zoti i botëve. S’mund të bëhet asnjë
lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veçse me vullnetin e Allahut, të
Gjithëfuqishmit e të Urtit).
Nomadi tha: “Këto janë për të përmendur Zotit tim, po ç’lutje të
bëj për veten? Pejgamberi  ﷺiu përgjigj: “Thuaj:

َ .َوارزقني،َواهدني،َوارح مني،اللَّه َّمَاغفرَلي
All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, wehdinĩ, werzuḳnĩ.
(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo!).”325
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tha: “I mbushi duart me mirësi (me bërjen e këtij dhikri dhe të kësaj lutjeje)”.
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Kur dikush bëhej musliman, Pejgamberi  ﷺi mësonte namazin,
e pastaj e këshillonte të lutej me këto fjalë:

َ .َوعافنيَوارزقني،َواهدني،َوارحمني،اللَّه َّمَاغفرَلي
All-llãhummeġfir lĩ, werḥamnĩ, wehdinĩ, we ‘ãfinĩ, werzuḳnĩ.
(O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më ruaj nga të këqijat
dhe më furnizo).326
Lutja më e mirë është: “Elḥamdu lil-lãh”, kurse dhikri më i mirë
është:
Lã ilãhe il-lall-llãh.”327
Fjalët më të mira, që u mbetet shpërblimi përgjithmonë, janë:
“Subḥãnall-llãh, welḥamdu lil-lãh, we lã ilãhe il-lall-llãh, wallllãhu ekber, we lã ḥawle we lã ḳuwwete il-lã bil-lãh”.328
131-SI E BËNTE DHIKRIN I DËRGUARI I ALLAHUT ﷺ
Abdullah ibn Amri  tregon:
“Pashë Pejgamberin  ﷺtë numëronte dhikrin me dorën e
djathtë.”329

Muslimi. Në një transmetim tjetër po të Muslimit shtohet se Pejgamberi  ﷺi
tha: «Këto fjalë t’i përbmledhin çështjet e jetës tënde të dynjasë dhe të ahiretit».
327
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328
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132-DISA NORMA QË PËRFSHIJNË TË MIRAT E DYNJASË DHE
TË AHIRETIT
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kur të fillojë të erret, mbajini fëmijët
të mos dalin nga shtëpia, sepse shejtanët (xhindët) përhapen në
këtë kohë. Më pas, kur të kalojë njëfarë kohe prej natës, lërini të
dalin.
Mbyllini dyert, duke përmendur emrin e Allahut (Bismilãh), sepse
shejtani nuk mund të hapë një derë të mbyllur. Lidhini grykat e
calikëve, duke përmendur emrin e Allahut. Mbulojini enët, duke
përmendur emrin e Allahut, qoftë edhe duke vendosur për së gjeri
mbi enë diçka (si shkop etj.). Fikni kandilët (qirinjtë etj.).330
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Fund

.َوصلَّىَاللَّهَوسلَّمَوباركَعلىَنبيِّ ناَمح َّم ٍدَوعلىَآلهَوأصحابهَأجمعين
We ṣal-lall-llãhu we sel-leme we bãrake ‘ala nebijjina
Muḥammedin we ‘alã ãlihi we aṣ-ḥãbihi exhme’ĩn.
(Lavdërimi i Allahut, paqja dhe begatimi qofshin me Pejgamberin
tonë Muhammedin, familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij).
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