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Parathënie 
 

Falënderimi i takon Allahut, 
Zotit të botëve. Lavdërimet, 
bekimet dhe lutjet tona qofshin me 
të dashurin tonë Muhammed 
Mustafanë s.a.v.s., me familjen, 
gratë, pasardhësit, shokët dhe 
pasuesit e tij deri në Ditën e Fundit. 

Dëshirova që në këtë libërth të 
përzgjedh disa nga lutjet më të 
zgjedhura nga hadithet e 
Muhammedit s.a.v.s., lutje të cilat 
janë shërim, rahmet dhe shpëtim 
për besimtarin me urdhrin e 
Allahut të Madhëruar, poqë se ato 
lutje bëhen nga një zemër e pastër 
dhe penduese. 

Mbrojtja dhe shërimi me fjalët 
e Allahut është mbrojtja më e mirë 
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sepse Allahu i Madhëruar në 
Kur'anin fisnik thotë: "Ne 
zbresim nga Kur'ani ajete të 
cilat janë shërim dhe mëshirë 
për besimtarët..." (El-Isra : 82). 

Ekzistojnë libra të ndryshëm 
me lutje nga Kur'ani dhe Sunneti 
siç janë "Mburoja e muslimanit", 
"Lutjet nga Kur'ani dhe Sunneti", 
etj, si dhe ekzistojnë disa libra për 
mënyrën e të shëruarit me Kur'an 
dhe Sunnet, të cilat janë me dobi të 
madhe, por ato janë të gjëra dhe të 
shumta, e unë dëshirova që në këtë 
libërth xhepi t'i përgatis disa lutje 
nga Sunneti me dobi të madhe që të 
jenë të lehta për çdo besimtar.  

E lus Allahun e Madhëruar që 
të më bëjë dobi mua dhe të gjithë 
besimtarëve në jetën e kësaj bote 
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dhe në botën e ardhme. Si dhe e lus 
Allahun e Madhëruar që të na 
mëshirojë neve, prindërit tanë, të 
gjithë muslimanët e muslimanet 
dhe të gjithë besimtarët e 
besimtaret, të gjallë e të vdekur,  Ai 
vërtetë i dëgjon lutjet, u përgjigjet 
atyre dhe për çdo gjë është i 
fuqishëm. 
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Këshilla të rëndësishme 
 
1- Lutjet më të mira janë ato të 

Kur'anit dhe të Sunnetit, atyre 
jepu përparësi sepse ato janë 
gjithëpërfshirëse, janë fjalët e 
Allahut të Madhëruar dhe të 
Dërguarit të Tij. 

2- Kurrë në jetën tënde mos e 
braktis dhikrin (lutjet) e 
mëngjesit dhe të mbrëmjes 
(shiko "Mburoja e 
myslimanit", "Lutjet e jetës", 
etj), nëse ato i thua në gjuhën 
arabe, mësoje edhe kuptimin e 
tyre. 

3- Mos e heq lutjen nga zemra 
dhe gjuha jote, sepse atij që 
Allahu i hapë derën e lutjes, do 
t'i hapë edhe derën e 
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përgjigjes, e asnjëherë mos 
thuaj: “U luta, por nuk m’u 
përgjigj Allahu!” Vazhdo të 
lutesh derisa të jesh në këtë 
botë dhe shiko të metat e tua. 

4- Lutja e besimtarit nuk kthehet, 
ose të përgjigjet Allahu 
menjëherë, ose ta largon 
ndonjë fatkeqësi që ka pasur 
për të të goditur, ose ta 
depoziton Allahu i Madhëruar 
të mirën e asaj lutjeje për 
botën e ardhme, e kjo e fundit 
është më e mira sikur njerëzit 
ta dinë. 

5- Bëj shumë lutje që të kesh 
përfundim të mirë në këtë 
botë, e jo përfundim të keq. 

6- Kjo botë është botë e sprovave, 
sa më i dashur që të jesh tek 
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Allahu dhe me besim më të 
fortë, edhe sprovat do t'i kesh 
më të mëdha. A nuk e ke ditur 
se të Dërguarit e Allahut (paqja 
qoftë me ta) ishin njerëzit më 
të sprovuar, pastaj besimtarët 
e vërtetë. Por ata do t'i kenë 
edhe shpërblimet më të 
mëdha. 

7- Çfarë do që e godet besimtarin 
është mirë për të (kjo ndodhë 
vetëm me besimtarin), nëse e 
godet ndonjë e mirë, e 
falënderon Allahun dhe është 
më mirë për të, e nëse e godet 
ndonjë fatkeqësi dhe ai bënë 
durim, është më mirë për të. 

8- I lumtur është ai që 
shpërblehet me Xhennet, 
kurse i dëshpëruar është ai që 
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dënohet me Xhehennem. Kjo 
botë do të kalojë shpejtë dhe 
do të takohemi mbi urën e 
Siratit e cila të dërgon në 
Xhennet apo të hedhë në 
Xhehennem. Mos jeto në këtë 
botë sikur kurrë nuk ke për të 
vdekur, sepse vdekja është më 
afër se sa damari i qafës. 

9- Mos rri indiferent ndaj fesë së 
Allahut, mësoje Kur'anin, 
pasoje rrugën e Muhammedit 
s.a.v.s., kryej urdhrat e Islamit 
sa të kesh mundësi dhe po 
ashtu  largohu nga ndalesat. 

10- Qetësoje zemrën tënde me 
dhikr të përhershëm dhe le të 
jetë gjuha jote e lagur me 
përmendjen e Allahut 
(madhëroje Allahun dhe 
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lavdëroje Atë vazhdimisht në 
momentin e zgjuarjes nga 
gjumi, gjatë ditës dhe para 
gjumit). 

11-  Përmbaju xhematit të 
muslimanëve dhe imamit të 
tyre, ata janë Ehlus-Sunneh 
vel-Xhemaah, të cilët e pasojnë 
rrugën e të Dërguarit s.a.v.s. 
në bindje, në fjalë dhe në 
vepra. 

12-  Urdhëro në vepra të mira dhe 
pengo nga veprat e këqija me 
urtësi, butësi, me këshillë të 
mirë dhe me argumente, si dhe 
lufto në rrugë të Allahut me 
pasurinë, gjuhën dhe shpirtin 
tënd. 

13-  Shoqërohu me të devotshmit, 
me dijetarët veprues e të 
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sinqertë,  duaj e respektoji ata, 
do të ringjallesh me ta. 

14-  Vizito të varfrit, të sëmurit 
dhe varrezat, do të të zbutet 
zemra jote, etj... 
 
 

Ruaju nga këto gjëra 
 

1- Ruaju nga Shirku dhe Kufri (t’i 
shoqërosh Allahut në adhurim 
apo të mohosh të mirat dhe 
ekzistimin e tij). 

2- Dije se armiqtë e njeriut janë 
tre: Nefsi i tij, dunjaja dhe 
shejtani. 

3- Ruaju nga mëkatet (gjynahet) 
e mëdha për të cilat Allahu ka 
premtuar dënim, mallkim dhe 
hidhërim. 
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4- Mos ji i vazhdueshëm në 
mëkate të vogla sepse ato 
tubohen dhe të shkatërrojnë. 

5- Largohu nga falltarët, 
parashikuesit e fatit, lexuesit e 
dorës, shikuesit e filxhanit, 
plumbtoret, horoskopi, 
pesimizmi dhe "hoxhallarët" e 
rrejshëm të cilët në emër të 
Islamit i mashtrojnë njerëzit, e 
të cilët janë të shumtë në këtë 
kohë. Ata edhe Kur'anin e 
bartin me vete që t'i 
mashtrojnë njerëzit se kinse 
janë të mirë. 

6- Ruaju nga xhelozia, 
mendjemadhësia, lakmia, 
ngutësia, hidhërimi i tepërt, 
gëzimi i madh, epshet e larta, 
hutia (gafleti), shpresimi i 
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tepruar, koprracia për fenë e 
Allahut, e sëmundje të 
ngjashme të zemrës sepse ato i 
ndihmojnë shejtanit të 
triumfojë ndaj teje. 

7- Ruaju nga sektet, rrugët, 
tarikatet, partitë, etj, që nuk 
kanë sistem të jetës së tyre 
Kur'anin dhe Sunnetin. Duaj 
besimtarët dhe mos ua kthe 
shpinën atyre, edhe nëse bëjnë 
gjynahe, urreji vetëm gjynahet 
e tyre. 

8-  Kujdes! Kujdes se kjo kohë 
është koha e Ahiri Zemanit 
(koha e fundit), koha e 
trazirave të mëdha dhe koha 
para Kiametit ku mund të 
shpëtojë vetëm ai që i lutet 
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Allahut të Madhëruar sikur ai 
që është duke u përmbytur. 

9- Ruaju nga shoqëria e keqe, 
sepse edhe nëse je i mirë ata 
dal nga dal do të fundosin në 
humnerën e tyre.  
 

 
Porosi të dobishme 

 
1- Më së shumti lexoje, mësoje 

dhe studioje Kur'anin Fisnik, 
pastaj fjalët e të Dërguarit 
s.a.v.s., e më pas çdo dituri e 
cila ka dobi për këtë jetë dhe 
jetën e ardhme. 
 

2- Lexoi çdo mbrëmje këto sure 
të Kur'anit: 1) Suren Es-
Sexhde (do të gdhish i falur 
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nga gjynahet), 2) Suren 
Jasin (do të gdhish i falur nga 
gjynahet dhe do të jesh i 
gëzuar tërë kohën), 3) Suren 
Ed-Duhan (do të gdhish i 
falur nga gjynahet), 4) Suren 
El-Vakia (nuk do të 
varfërohesh), 5) Suren El-
Mulk (nuk do të dënohesh në 
varrin tënd dhe ajo do të 
diskutojë para Allahut për ty 
në Ditën e Kijametit derisa Ai 
të të falë), si dhe lexo para 
namazit të xhumasë suren El-
Kehf (do të bëhet dritë mes dy 
xhumave). 
 

3- Përveç namazeve të 
obligueshme dhe sunneteve të 
tyre fali edhe këto namaze: 
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namazin e natës qoftë edhe dy 
rekate, namazin e Duhas (i cili 
falet që nga lindja e diellit sa 
shtiza deri para zevalit) dy deri 
tetë rekate, fale namazin e 
Sabahut me xhemat dhe pastaj 
lexo Kur'an apo bën dhikr 
derisa të lindë dielli dhe fali dy 
rekate sepse këto dy rekate 
kanë vlerën e një Haxhi dhe 
Umreje të plotë, fale namazin e 
Teravive, fali dy deri gjashtë 
rekate mes Akshamit dhe 
Jacisë, etj. 
  

4- Mëso sa më shumë ajete të 
Kur'anit përmendësh sepse 
shkallët e Xhennetit janë sa 
ajetet e Kur'anit. Ti do të 
ngritesh në Xhennet deri në 
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shkallën e ajetit të fundit që e 
ke mësuar. 
 

5- Mëso drejtpërdrejt nga 
dijetarët e devotshëm, por 
shfrytëzo edhe mundësitë e 
mira të cilat i posedon kjo 
kohë. 
 

6- Udhëzuesi në vepra të mira 
është si vepruesi i tyre. 
  

7- Udhëzimi është në dorën e 
Allahut, ti nuk mund të jesh 
detyrues i njerëzimit, ti vetëm 
fto në rrugën e Tij, mos e 
shkatërro vetën tënde, sepse 
sikur Allahu të dëshironte do 
t'i detyronte të gjithë të jenë në 
rrugën e drejtë. 
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8- Dije se imani (besimi) ka 
batica dhe zbatica, ngrite dhe 
forcoje imanin tënd me vepra 
të mira, derisa atë e pakësojnë 
dhe e dobësojnë veprat e 
këqija. 
 

9- Kërko lumturinë më të madhe 
në namazin tënd. 
 

10- Le të jetë mostra dhe yrneku yt 
në jetën tënde I Dërguari 
s.a.v.s. dhe Sahabët e tij r.a. 
sepse ajo është gjenerata më e 
mirë e këtij ummeti. 
 

11-  Kujdes nga dijetarët që të 
ftojnë në Islam me fjalët e tyre 
kurse të largojnë me veprat e 
tyre. 



Osman Abazi 

 21

 
12-  Besimin tënd mos e bazo në 

asnjë krijesë, mbështetu 
tërësisht në Allahun.  
       A ke dëgjuar se si Ibrahimi 
a.s. nuk dëshiroi ndihmën e 
Xhibrilit a.s. në    
       momentin më të vështirë, 
por atë e kërkoi nga Zoti i 
Xhibrilit duke thënë:    
       “HasbunAllaahu ve 
ni'ëmel-Vekiil” (Na mjafton 
Allahu dhe sa ndihmë e   
       mirë që është Ai). 
 

13-  Paso të vërtetën edhe nëse 
mbetesh i vetmuar, e mos 
thuaj: “kah shkojnë të gjithë po 
shkoj edhe unë”. 
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14-  Shoqëroi të tjerët ashtu si ke 
dëshirë që ata të shoqërojnë ty. 
Mos i nënçmo të tjerët dhe lutu 
për të gjithë besimtarët edhe 
kur je në vetmi apo në 
namazin e natës. 
 

15-  Kush ia largon një fatkeqësi 
besimtarit në këtë botë, Allahu 
do t'ia largojë atij një fatkeqësi 
të Kiametit. Ai që nxiton të 
kryejë ndonjë nevojë të 
besimtarit, Allahu i Madhëruar 
do të jetë në ndihmën e tij, etj.. 
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Rrugët e shejtanit për 
humbjen e njeriut 

 
1- Zbukurimi i së keqes dhe i së 

kotës. 
2- Shquarja e mëkateve me emra 

të bukur. 
3- Shquarja e veprave të mira me 

emra përbuzës. 
4- Hyrja në zemrat e njerëzve 

përmes dyerve më të dashura 
për to. 

5- Shkallëzimi në humbje. 
6- Pengimi nga e vërteta. 
7- Shfaqje e këshillës së sinqertë 

ndaj njeriut. 
8- Kërkimi i ndihmës nga njerëzit 

shejtan. 
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Hyrjet e shejtanit në 
shpirtin njerëzor 

1- Injoranca. 
2- Hidhërimi i pamasë. 
3- Dashuria për këtë botë. 
4- Shpresa e tepruar. 
5- Lakmia. 
6- Koprracia. 
7- Mendjemadhësia. 
8- Dashuria për lavdërim. 
9- Syefaqësia. 
10-  Vetëkënaqësia. 
11-  Pikëllimi dhe pesimizmi. 
12-  Pasimi i epshit. 
13-  Supozimi i keq. 
14-  Përqeshja e muslimanit. 
15-  Mospërfillja e mëkateve. 
16-  Të siguruarit nga dënimi i Allahut. 
17-  Humbja e shpresës në 

mëshirën e Allahut. 
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Mbrojtëset e njeriut 
nga shejtani 

 
1- Sinqeriteti. 
2- Adhurimi i saktë i Allahut të 

Madhëruar. 
3- Të qëndruarit me Xhematin e 

muslimanëve. 
4- Falja e vazhdueshme e namazit 

me xhemat dhe me 
përkushtim. 

5- Të përmbajturit për Librin e 
Allahut dhe Sunnetin e të 
Dërguarit s.a.v.s. 

6- Strehimi tek Allahu nga 
shejtani i mallkuar. 

7- Kryerja e shumtë e veprave të 
mira. 

8- Thënia: Euudhu bil-laahi 
minesh-shejtanirr-rrexhiim. 
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9- Këndimi i duave për mbrojtjen 
e familjes, fëmijëve dhe 
pasurive. 

10-  Këndimi i sures El-Bekare. 
11-  Këndimi i Ajetul-Kursisë 

(Tesbi dovës). 
12-  Këndimi i dhjetë ajeteve të 

para të sures El-Bekare. 
13-  Këndimi i dy ajeteve të fundit 

të sures El-Bekare. 
14-  Këndimi i dy sureve të fundit 

të Kur'anit (El-Felek dhe En-
Nas). 

15-  Dhikri i ndryshëm për çdo 
situatë. 

16-  Ruajtja e syrit nga shikimi i 
ndaluar. 

17-  Ruajtja e gjuhës nga të folurit 
e ndaluar. 
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18-  Ruajtja e barkut nga ngrënia e 
ndaluar. 

19-  Ruajtja e organit seksual nga 
vendosja e tij në haram. 

20-  Ruajtja e dorës nga prekja e 
haramit. 

21-  Mbrojtja e shtëpisë me 
dhikrin e përcaktuar. 

22-  Lutja e vazhdueshme e Allahut 
të Madhëruar. 

23-  Fillimi i çdo pune të mirë me 
Bismil-laah. 

24-  Mbyllja e gojës gjatë hapjes së 
saj. 

25-  Të mbështeturit në caktimin e 
Allahut të Madhëruar pa e 
tepruar. 

26-  Këndimi i ezanit. 
27-  Avdesi. 
28-  Namazi i natës. 
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29-  Mos imitimi i shejtanit në 
veprimet e tij. 

30-  Njohja e mirë e këtij armiku të 
njeriut, etj     

31-  Mos qëndrimi në vendet e 
dyshimta. 
 
 

Vërejtje: Mund të thuash se këto 
janë shumë, por mos harro se të 
praktikuarit e disa prej tyre të 
mjafton! 
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Lutje me dobi shumë 
të madhe 

 
Vërejtje: Në lutjet në gj. arabe ku 
janë shkruar nga dy a-ja, u-ja dhe i-
ja, do të thotë bëhet zgjatja e tyre sa 
dy tone. Nëse dy shkronja të tjera 
kanë një vizë ndërmjet do të thotë 
përforcim i asaj shkronje, apo edhe 
ndarje e dy fjalëve të lidhura. 

 
1- "Laa ilaahe il-lAllaah" 

اهللا إالََّه  ِإلآل  
"Nuk ka zot tjetër përveç Allahut 
(nuk e meriton askush adhurimin 
përveç Allahut" (të thuhet shumë 
herë, është pastruese e zemrës nga 
ndyrësitë e mosbesimit dhe është 
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më e rëndë në peshore se shtatë 
qiejt dhe toka). 
 
2- "Laa havle ve laa kuvvete 
il-laa bil-laah". 

اللَّهلَ َو الَ قُوَّة إالَّ ِبآل َحْو  
"Nuk ka ndryshim e as forcë 
përveçse  të Allahut" (të thuhet 
shumë herë sepse është thesar i 
Arshit të Allahut, i largon shumë 
brenga). 

 
3- "SubhaanAllaah, Vel-
hamdu lil-laah, Ve laa ilaahe 
il-lAllaah, VAllaahu ekber". 

َو الَ إلََه إالَّ اللَّهُ ْبَحان اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه ُس
 َواللَُّه أكَْبُر
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"I lavdishëm është Allahu, i gjithë 
falënderimi i takon Atij, nuk ka zot 
tjetër përveç Tij dhe Allahu është 
më i Madhi" (të thuhen shumë 
herë, janë fjalë më të mira se çdo 
gjë mbi fytyrën e tokës). 
 
4- "SubhaanAllaah ve biha-
mdihii subhaanAllaahil - 
Adhiim".  

َحانَ اللَِّه الَعِظيِمُسْب َو ِبَحْمِدِه  اللَِّهُسْبَحانَ  
"I lavdishëm është Allahu, e 
falënderojmë me falënderimin e 
Tij, i lavdishëm është Allahu i 
Madhërishëm" (të thuhen shumë 
herë, janë fjalët më të dashura te 
Allahu dhe shumë të rënda në 
peshore). 
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5- "Estagfirullaahel -Adhimel 
- ledhii laa ilaahe il-laa Huvel-
Hajjul-Kajjum ve etuubu ilejh" 
(të thuhet 10 herë e më shumë 
mëngjes e mbrëmje, t'i fshinë 
mëkatet e vogla edhe nëse janë sa 
shkuma e detit). 

 إلََه إالَّ ُهَو الَْحيُّ لَعِظيَم الَِّذي لَاأْسَتْغِفُر اللََّه ا
وُب إلَْيِه َو أُتالْقَيُّوَم  

"Kërkoj falje nga Allahu që nuk ka 
zot tjetër përveç Tij, Ai është i 
Gjalli, Mbajtësi i çdo gjëje dhe tek 
Ai pendohem". 
 
6- "Allaahumme sal-li ve sel-
lim ve baarik alaa 
Muhammedin ve alaa aalihii 
ve ezvaxhihii ve dhurrijjetihii 
ve sahbih" (të thuhet 10 herë e 
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më shumë mëngjes e mbrëmje, t'i 
largon shumë preokupime të jetës, 
do të ndërmjetësojë Muhammedi 
për ty në Ditën e Gjykimit s.a.v.s. 
dhe do të jesh i dashur tek ai). 

 َو َباِرْك َعلَى ُمَحمٍَّد وَ أللَُّهمَّ َصلِّ َو َسلِّْم
ِه أْجَمِعني َو َصْحِبيَِّتِهاِجِه َو ذُرِّ َو أْزَوَعلَى آِلِه  

"O Allah, lavdëroji, shpëtoji dhe 
begatoji Muhammedin, familjen, 
gratë, pasardhësit dhe shokët e tij".  
 
7- "Euudhu bikelimaatil -
laahit - taammaati min sherri 
maa halek" (të thuhet tri herë 
mëngjes e mbrëmje, të mbron nga 
çdo e keqe). 

ِبكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّات ِمْن َشرِّ َما َخلََقأُعوذُ   
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"Kërkojë strehim me fjalët e plota 
të Allahut nga sherri që Ai ka 
krijuar". 
 
8- "Euudhu bikelimaatil -
laahit - taamme min kul-li 
shejtaanin ve haamme ve min 
kul-li ajnin laamme ve min 
kul-li daabbetin rabbii 
aahidhun binaasijetihaa" (të 
thuhet 3 herë mëngjes e mbrëmje, 
të mbron nga çdo e keqe). 

امَِّة ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن وَ أُعوذُ ِبكَِلَماِت اللَِّه التَّ
 ومن كل عني المة ومن كل دابة ريب َهامَِّة

 آخذ بناصيتها
"Kërkojë strehim me fjalët e plota 
të Allahut nga çdo shejtan, nga çdo 
gjallesë helmuese, nga çdo sy 
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qortues dhe nga çdo gjallesë ballin 
e të cilës Allahu e ka në dorë". 
 
9- "Euudhu bikelimaatil -
laahit -taamme min gadabihii 
ve sherri ibaadihii ve min 
hemezaatish-shejaatiini ve en 
jahduruun" (të thuhet 3 herë e 
më shumë në momentin e frikës 
dhe ngacmimeve të shejtanit). 

 رَِّش َوِهِبَض غَْن ِمِةامَّ التَّ اِهللااِتَمِلكَ ِبوذُأُع
  أنْ َوِنياِطَي الشَّاِتَزَم َهْنِم َوِهاِدَبِع

ونَُرُضْحَي  
"Kërkojë strehim me fjalët e plota 
të Allahut nga hidhërimi i Tij, nga 
sherri i robërve të Tij, nga cytjet e 
shejtanëve dhe që ata të 
prezantojnë afër meje". 
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10- "Bismil-laahil-ledhii laa 
jedurru measmihii shej'un fil-
erdi ve laa fis-semaai ve 
huves-semiiul-aliim" (të thuhet 
3 herë mëngjes e mbrëmje, nuk 
mund të të bëjë dëm asgjë). 

ي  ِفٌءْيَش ِهِم اْسَع َمرُُّضا َيي لَِذ الَّ اِهللاِمْسِب
يُمِلَع الْيُعِم السََّوُه َواِءَمي السَّا ِفلَ َوِضأْرالْ  

"Në emër të Allahut me emër të të 
Cilit nuk bënë dëm asgjë në tokë e 
as në qiell dhe Ai i dëgjon dhe i di 
të gjitha". 
 
11- "HasbijAllaahu laa ilaahe 
il-laa huve alejhi tevek-kkeltu 
ve huve Rabbul – Arshil -
adhim", mund të thuhet edhe 
"HasbunAllaahu ve niëmel-
Vekiil" (të thuhet 7 herë mëngjes e 
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mbrëmje ose edhe më shumë, do të 
të mjaftojë Allahu i Madhëruar për 
çdo preokupim).    

 َو ُه َوُتلْكََّو َتِهْيلَ َعَوا ُه إلََّها إلَ لَ اُهللاَيِبْسَح
 َمْعِن َوا اُهللاَنُبْس َح– يِمِظَعالْ ِشْرَع الْبَُّر

يلُِكَوالْ  
"Më mjafton Allahu, nuk ka zot 
tjetër përveç Tij, tek Ai u mbështeta 
dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh", 
ose "Na mjafton Allahu dhe sa 
mbështetje e mirë që është Ai". 
 
12- "Laa ilaahe il-lAllaahu 
vahdehuu laa sheriike leh. 
Lehul-mulku ve lehul-hamdu, 
juhjii ve jumiitu ve huve alaa 
kul-li shej'in kadiir" (të thuhet 
10-100 e më shumë herë mëngjes e 
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mbrëmje apo gjatë 24 orëve, do të 
jesh i mbrojtur nga magjia, syri i 
keq, nga shejtanët, do të kesh 
shpërblime të mëdha dhe do të 
shlyhen shumë mëkate).  

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك 
وله احلمد حيىي ومييت و هو على كل شيء 

 قدير
"Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të 
Vetmit, i Cili nuk ka shok, Atij i 
takon pushteti, Atij i takon i gjithë 
falënderimi, Ai dhuron jetë e vdekje 
dhe Ai është i fuqishëm për çdo 
gjë". 
 
13- "Laa ilaahe il-lAllaahul-
Adhiimul-Haliim, laa ilaahe il-
lAllaahu Rabbul - Arshil-
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adhiim, laa ilaahe il-lAllaahu 
rabbus - semaavaati ve Rabbul 
- erdi ve Rabbul-Arshil-
keriim" (të thuhet disa herë në 
momentet e fatkeqësisë). 

رب  احلليم ال إله إال اهللا ظيمال إله إال اهللا الع
رب السماوات العرش العظيم ال إله إال اهللا 

 ورب األرض ورب العرش الكرمي
"Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të 
Madhërishmit të Urtit. Nuk ka zot 
tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit 
të Madh. Nuk ka zot tjetër përveç 
Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të 
tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik". 
 
14- "Jaa Hajju ja Kajjuumu 
birahmetike estegiith" (të 
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thuhet disa herë në raste 
fatkeqësie). 

 يا حي يا قيوم برمحتَك أستغيث
"O i Gjalli, o Mbikëqyrësi i çdo gjëje 
Ty të përgjohem me mëshirën 
Tënde". 
 
15- "Allaahumme rahmeteke 
erxhu, felaa tekilnii ilaa nefsii 
tarfete ajnin ve aslih lii 
sheënii kul-lehuu laa ilaahe il-
laa ent" (disa herë në raste të 
fatkeqësisë). 

اللهم رمحتك أرجو فال تكلىن إىل نفسى 
طرفة عني وأصلح ىل شأىن كله ال إله إال 

 أنت
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"O Allah! Mëshirën Tënde e 
shpresoj, mos më bë të mbështetem 
në vetën time as sa të rrahurit e një 
qerpiku dhe ma përmirëso të tërë 
çështjen time, nuk ka zot tjetër 
përveç Teje". 
 
16- "Innaa lil-laahi ve innaa 
ilejhi raaxhiuun, Allaah-
umme exhirnii fii musiibetii 
vahluf lii hajren minhaa" (nëse 
këtë e thua kur të ndodhë një 
fatkeqësi, do ta kompensojë Allahu 
me diç më të mirë). 

أللهم أجرىن ىف إنا هللا وإنا إليه راجعون 
  .مصيبىت واخلف ىل خريا منها

"Vërtetë ne jemi të Allahut dhe tek 
Ai do të kthehemi! O Allah, më 
streho në këtë fatkeqësi timen dhe 
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ma zëvendëso me diç më mirë se 
ajo". 
 
17- "Allaahummekfinii bi 
halaalike an haramike ve 
agninii bifadlike ammen 
sivaak" (nëse të kanë mbuluar 
borxhet, thuaje këtë lutje, do të 
ndihmojë Allahu t'i kryesh ato). 

أللهم ا كفىن حباللك عن حرامك وأغنىن 
عمن سواكبفضلك   

"O Allah, më mjafto me hallallin 
Tënd nga harami Yt dhe më mjafto 
me mirësinë Tënde nga të tjerët".  
 
18- Nëse të godet vesvesja 
(pëshpëritja, cytja apo ngacmimi i 
shejtanit) këndojë tri suret e fundit 
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të Kur'anit (El-Ihlas, El-Felek, En-
Nas) nga tri herë, thuaj: "Euudhu 
bil-laahi minesh-
shejtaanirrexhiim" (kërkojë 
strehim tek Allahu nga shejtani i 
mallkuar) dhe pështyje krahun e 
majtë, si dhe thuaj: "Aamentu 
bil-laahi ve resuulih" (besova 
Allahun dhe të Dërguarin e Tij). 

 آمنت باهللا –من الشيطان الرجيم أعوذ باهللا 
 ورسوله

 
19- Fëmijët dhe familjen tënde 
mbroji me këtë lutje: 
"Uiidhukum bikelimaatil-
laahit-taamme min kul-li 
shejtaanin ve haamme ve min 
kul-li ajnin laamme" 
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 "Kërkoj strehim për ju me fjalët e 
plota të Allahut nga çdo shejtan, 
nga çdo gjallesë helmuese dhe nga 
çdo sy nënçmues". 

أعيذكم بكلمات اهللا التامة من كل شيطان 
 و هامة و من كل عني المة

 
20- Hidhërimin e largon marrja e 
avdesit, lëvizja nga vendi ku të ka 
goditur hidhërimi dhe thënia:  
"Euudhu bil-laahi minesh-
shejtaanirrexhiim". 

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 
21- Me rastin e dhimbjes së kokës, 
temperaturës dhe të gjitha 
dhimbjeve thuaj:  
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"Bismil-laahil-Kebiir, neu-
udhu bil-laahil-Adhiim min 
sherri irkin neaar ve min 
sherri harrin-naar" 
"Me emër të Allahut të Madh, 
kërkojmë strehim tek Allahu i 
Madhërishëm nga sherri i ndonjë 
vene shpërthyese dhe nga sherri i 
nxehtësisë së zjarrit". 

بسم اهللا الكبري نعوذ باهللا العظيم من شر 
.عرق نعار ومن شرحر النار  

22- "Allahumme innii abduke 
vebnu abdike vebnu emetik, 
naasijetii bijedike maadin fijje 
hukmuke, adlun fijje kadaauk, 
eseluke bikul-li ismin 
semmejte bihii nefsek, ev 
enzeltehu fii kitaabik, ev al-
lemtehu ehaden min halkik, 
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evisteëtherte bihii fii ilmil - 
gajbi indeke, en texhalel - 
Kur'anel - adhime rebiia kalbii 
ve nuure sadrii ve xhelaae 
huznii ve dhehaabe hemmii". 
(Largim të çdo pikëllimi). 

أللهم إىن عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
ناصيىت بيدك ماض يف حكمك عدل يف 

قضاؤك أسألك بكل اسم مسيت به نفسك 
أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من 

خلقك أواستأثرت به ىف علم الغيب عندك 
أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلىب ونور 
  .صدرى وجالء حزىن و ذهاب مهى

"O Allah, unë jam robi Yt, i biri i 
robit Tënd, i biri i robëreshës 
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Tënde. Fati im është në duart Tua, 
e kaluara ime në sundimin Tënd, 
drejtësia në mua është përcaktimi 
Yt. Të lutem me të gjithë emrat me 
të cilët ke quajtur Veten, dhe të 
cilët i ke shënuar në Librin Tënd, 
apo me të cilët ndonjërin prej 
krijesave Tua e ke mësuar apo për 
Vete i ke përvetësuar, bëje Kur'anin 
lulëzim të zemrës sime, dritë të 
gjoksit tim, duke më larguar nga 
dëshpërimi dhe brenga". 
 
23- Nëse ke dhimbje në ndonjë 
pjesë të trupit, vendosë dorën në 
vendin e dhimbjes dhe thuaje këtë 
lutje shtatë herë: 
 "Bismil-laah, bismil-laah, 
bismil-laah, euudhu biizzetil-
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laahi ve kudretihii min sherri 
maa exhidu ve uhaadhir". 
"Me emrin e Allahut (3 herë), 
Kërkoj mbrojtje te Allahu dhe fuqia 
e Tij, nga fatkeqësia e asaj që ma ka 
goditur dhe nga e cila frikësohem". 

بسم اهللا بسم اهللا بسم اهللا أعوذ بعزة اهللا و 
.قدرته من شر ما أجد وأحاذر  

 
24- I sëmuri, apo te i sëmuri duhet 
bërë këtë lutje 3 herë duke 
vendosur dorën në ballë:  
"Allaahumme Edhhibil-be'ës, 
Rabben-naas, ishfi ve ente 
Shshaafii laa shifaae il-la 
shifaauke, shifaaen laa 
jugaadiru sekamen" 
"O Zoti ynë, largoje sëmundjen, O 
Zoti i njerëzve, bëje të shëndoshë. 
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Ti je Ai që shëron, nuk ka shërim 
pa ilaçin Tënd, shërim me të cilin 
sëmundja ndalet". 

أللهم أذهب البأس رب الناس اشف أنت 
ر الشاىف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغاد

  .سقما
 
25- Lutje për shërim nga lëngimet:  
"RabbunAllaahul-ledhii fis-
semaavaati tekaddese ismuke, 
emruke fis-semaai vel-erd, 
Allahumme kemaa emruke 
fis-semaai fexhal rahmeteke 
alejnaa fil-erd. Allaahumme 
Rabbet-tajjibiine, igfir lenaa 
havbenaa ve dhunuubenaa ve 
hataajaanaa ve nezzil 
rahmeten min rahmetike ve 
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shifaaen min shifaaike alaa 
maa bii min shekvaa". 
"Zoti ynë është Allahu, i Cili është 
Zoti i qiejve, emri Yt 
lartmadhërohet në qiej dhe në 
Tokë. Allahu ynë, ashtu si është 
pushteti Yt gjithëpërfshirës në qiej, 
zbrite mëshirën Tënde tek ne në 
Tokë. O Allah, Zoti i të mirave, 
falna mëkatet dhe të metat tona. 
Zbrite mëshirën nga mëshira Jote 
dhe ilaçin prej ilaçit Tënd në atë që 
lëngon". 

ربنا اهللا الذى ىف السماوات تقدس امسك 
أمرك ىف السماء واألرض أللهم كما أمرك 

فاجعل رمحتك علينا ىف األرض ىف السماء 
أللهم رب الطيبني اغفر لنا حوبنا وذنوبنا 
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وخطايانا ونزل رمحة من رمحتك وشفاء من 
  .شفائك على ما ىب من شكوى

 
26- Nëse ke kokë dhimbje apo 
dhimbje në vesh fërkoji ato me 
dorë shtatë herë dhe thuaj: 
"Euudhu bil-laahil - ledhi sekene 
lehuu maa fil-berri vel-bahri ve 
maa fis-semaavaati vel-erdi ve 
huves-semiiul-aliim". 
"Tek Allahu kërkoj strehim, Atij i 
takon çfarë ka në tokë dhe det, 
çfarë ka në qiej dhe Tokë. Ai dëgjon 
dhe sheh çdo gjë". 

أعوذ باهللا الذى سكن له ما ىف الرب والبحر 
وما ىف السماوات واألرض وهو السميع 

  .العليم
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27- Lutje të cilat largojnë cytjet 
dhe ngacmimet e shejtanit të 
mallkuar:  
"Ve kurrabbi euudhu bike min 
hemezaatish-shejaatiin ve 
euudhu bike rabbi 
ejjahduruun". 
"Dhe thuaj: O Zoti im, kërkoj 
strehim te Ti nga cytjet e 
shejtanëve dhe te Ti kërkoj strehim 
që ata të prezantojnë afër meje" 
"Euudhu bil-laahis - semiil-
aliim minesh - shejtaani 
rrexhiim min hemzihii ve 
nefhihii ve nefthih". 
 "Kërkoj strehim te Allahu, i Cili 
dëgjon dhe i di të gjitha, nga 
shejtani i mallkuar, nga përqeshja e 
tij, nga mendjemadhësia e tij dhe 
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nga poezia e tij"..."Euudhu bil-
laahi minke, elanuke 
bilaënetil - laah, elanuke 
bilaënetil - laah, elanuke 
bilaënetil - laah" 
"Kërkoj strehim tek Allahu prej teje 
(nga shejtani), të mallkoj me 
mallkim të Allahut, të mallkoj me 
mallkim të Allahut, të mallkoj me 
mallkim të Allahut". 

وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني 
 وأعوذ بك رب أن حيضرون

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان 
 الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه

نك بلعنة اهللا ألعنك بلعنة أعوذ باهللا منك ألع
  .اهللا العنك بلعنة اهللا
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28- "Laa ilaahe il-laa ente 
subhaaneke, innii kuntu 
minedh-dhaalimiin". "S'ka zot 
tjetër, përveç Teje! Qofsh i 
lavdëruar! Me të vërtet, unë kam 
gabuar!" (shumë herë nëse 
dëshiron që Allahu i Madhëruar të 
përgjigjet në lutjet e tua dhe të t'i 
falë mëkatet. Kjo është lutja e 
Junusit a.s. në barkun e peshkut). 

ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت من 
  .الظاملني

 
29- "Allaahumme jaa mukal-
libel-kuluub thebbit kalbii 
alaa diinike". 
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"O Allah, Rrotulluesi i zemrave, 
përforcoje zemrën time në fenë 
tënde" (shumë herë që Allahu i 
Madhëruar të të përforcojë në fenë 
e Tij). 

 أللهم يا مقلب القلوب ثبت قلىب على دينك
 
30- "Allaahumme exhirnii 
minen-naar". 
"O Allah, më streho mua nga zjarri 
i Xhehennemit" (7 herë pas 
namazit të sabahut dhe të 
Akshamit, do të shpëtosh nga zjarri 
i Xhehennemit). 

.أللهم أجرىن من النار  
 
31- "Euudhu bikelimaatil -
laahit - taammatil - lettii laa 
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juxhaavizuhunne berrun ve 
laa faaxhirun min sherri maa 
haleka, ve beree ve dheree ve 
min sherri maa jenzilu mines-
semaai ve min sherri maa 
jaëruxhu fiihaa, ve min sherri 
maa dheree fil-erdi ve min 
sherri maa jahruxhu minhaa, 
ve min sherri fitenil-lejli ven-
nehaar, ve min sherri kul-li 
taarikin il-laa taarikan jatruku 
bihajrin jaa Rahmaan" 
"Kërkoj strehim me fjalët e plota të 
Allahut, të cilat nuk mund t'i kalojë 
as një bamirës e as i keq, nga sherri 
që Ai krijoi, nga sherri që i dha 
zanafillë dhe e shpërndau, nga 
sherri që zbret nga qielli dhe nga 
sherri që ngritet atje, nga sherri që 
hy në tokë dhe nga sherri që del 
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nga ajo, nga sherri i sprovave të 
natës e të ditës dhe nga sherri i çdo 
trokitësi përveç atij që troket me 
mirësi, O Gjithmëshirues" (thuhet 
për mposhtjen e shejtanëve 
posaçërisht nëse të sulmojnë ata). 

أعوذ بكلمات اهللا التامات الىت ال جياوزهن 
أ وذرأ و بر وال فاجر من شر ما خلق وبر

ما يرتل من السماء ومن شر ما من شر 
يعرج فيها ومن شر ما ذرا ىف األرض ومن 

خيرج منها ومن شر فنت الليل والنهار شر ما 
ومن شر كل طارق غال طارقا يطرق خبري يا 

  .رمحن
32- "Allahumme Rabbes-
semaavaatis-seb'i ve Rabbel-
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Arshil-Adhiim, Rabbenaa ve 
rabbe kul-le shej'in, Falikal-
habbi ven-nevaa ve Munzilet-
Tevraati vel-Inxhiil vel-
Kur'an, Euudhu bike min 
sherri kul-li shej'in Ente 
aahidhun binaasijetihii, Entel-
Evvelu felejse kableke shej'un 
ve Entel-Aahiru felejse 
baëdeke shej'un ve Entedh-
Dhaahiru felejse fevkake 
shej'un ve Entel-Batinu felejse 
duuneke shej'un. Ikdi anned-
dejne vegninaa minel-fakr". 
"O Allah, Zoti i shtatë qiejve dhe 
Zoti i Arshit të Madh, Zoti ynë dhe 
Zoti i çdo gjëje, Çarësi i farës dhe i 
bërthamës, Zbritësi i Tevratit, 
Inxhilit dhe i Kur'anit, kërkoj 
strehim nga sherri i çdo gjëje që 
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ballin e tij Ti e ke në dorë, Ti je I 
Pari pa fillim, Ti je I Fundit pa 
mbarim, Ti je I Dukshmi dhe nuk 
ka asgjë mbi Ty, Ti je I Padukshmi 
dhe nuk ka nën Ty asgjë, ndihmona 
ta kthejmë borxhin dhe pasurona 
nga varfëria" (të thuhet para gjumit 
që Allahu të të ndihmojë në 
borxhet, nga varfëria dhe sherret e 
ndryshme). 

أللهم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء فالق احلب 

ومرتل التوراة واإلجنيل والقرآن والنوى 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 

ء وأنت بناصيته أنت األول فليس قبلك شي
اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
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 فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
. وأغننا عن الفقر إقض عنا الدين  

 
33- "Allahumme Ente Rabbii 
laa ilaahe il-laa Ente alejke 
tevekkeltu, ve Ente Rabbul-
Arshil-adhiim. Maa shaa 
Allaahu kaan, ve maa lem 
jeshe'ë lem jekun, ve laa  havle 
ve laa kuvvete il-laa bil-laahil-
Alijjil-Adhiim. A'ëlemu 
ennAllaahe alaa kul-li shj'in 
kadiir, ve ennAllaahe kad 
ehaata bikul-li shej'in ilmaa. 
Allaahumme innii euudhu 
bike min sherri nefsii ve min 
sherri kul-li daabbetin Ente 
ahidhun binaasijetihaa. Inne 
rabbii alaa siraatin 
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mustekiim" (Nëse kjo lutje 
thuhet me bindje në mëngjes dhe 
në mbrëmje nuk e godet thanësin e 
saj asnjë fatkeqësi). 

أللهم أنت رىب ال إله إال أنت عليك توكلت 
وأنت رب العرش العظيم ما شاء اهللا كان 

إال باهللا وما مل يشأ مل يكن وال حول وال قوة 
العلي العظيم أعلم أن اهللا على كل شيء 
. قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما 

أللهم إىن أعوذ بك من شر نفسى ومن شر 
إن رىب على دابة أنت آخذ بناصيتها كل 

  .صراط مستقيم
"O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka zot 
tjetër përveç Teje, tek Ti u 
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mbështeta dhe Ti je Zoti i Arshit të 
Madh. Çka Allahu dëshiron bëhet, e 
çka Ai nuk dëshiron edhe nuk 
bëhet dhe nuk ka ndryshim e forcë 
përveç me Allahun e Madhërishëm. 
E di se Allahu është i fuqishëm për 
çdo gjë dhe se Ai ka përfshirë me 
diturinë e Tij çdo gjë. O Allah, të 
lutem të më strehosh nga sherri i 
vetës sime dhe nga sherri i çdo 
gjallese që ballin e saj e ke në dorë, 
vërtetë Zoti im është në rrugë të 
drejtë". 
 
34- "Euudhu bil-laahil-
Adhiim, ve biVexhhihil-keriim 
ve sultaanihil-kadiim minesh-
shejtaanirr-rrexhiim" (kjo lutje 
thuhet gjatë hyrjes në xhami, ajo të 
mbron me urdhrin e Allahut të 
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Madhëruar nga shejtani i 
mallkuar). 

أعوذ باهللا العظيم و بوجهه الكرمي وسلطانه 
  .القدمي من الشيطان الرجيم

"Kërkoj strehim te Allahu i 
Madhëruar, me Fytyrën e Tij 
fisnike dhe fuqinë e Tij të 
përjetshme nga shejtani i 
mallkuar". 
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Namazi i Istihares 
 
I Dërguari s.a.v.s. tha: "Kur dikush 
nga ju preokupohet me një problem 
(e nuk di se çka të vendosë për të), 
le t'i falë dy rekate nafile dhe le të 
thotë (në fund të namazit pas 
selamit): 
"Allaahumme innii 
estehiiruke bi ilmike ve 
estakdiruke bi kudretike ve 
es'eluke min fadlikel-adhiim, 
fe inneke takdiru ve laa akdir, 
ve ta'ëlemu ve laa a'ëlem, ve 
Ente All-laamul-gujuub. 
Allaahumme in kunte 
ta'ëlemu enne haadhel-emre 
(këtu e përmend çështjen tënde) 
hajrun lii fii diinii ve meaashii 
ve aakibeti emrii fakdurhu lii 
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ve jessirhu lii thumme baarik 
lii fiih, ve in kunte ta'ëlemu 
enne haadhel-emre sherrun lii 
fii diinii ve meaashii ve 
aakibeti emrii fasrifhu annii 
vasrifnii anhu vakdur lijel-
hajre hajthu kaan, thumme 
reddinii bih". 
 

أللهم إىن أستخريك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 

 وتعلم وال أعلم وأنت عالم  وال أقدرتقدر
أللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر . الغيوب 

ديىن معاشى وعاقبة أمرى فاقدره خري ىل ىف 
وإن كنت . فيه ىل ويسره ىل مث بارك ىل 
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تعلم أن هذا األمر شر ىل ىف ديىن ومعاشى 
 وعاقبة أمرى فاصرفه عىن واصرفىن عنه
  بهواقدر ىل اخلري حيث كان مث رضىن

 
"O Allah, unë kërkoj Ti të zgjedhësh 
me dijen Tënde, Ti të caktosh me 
caktimin Tënd dhe kërkoj të më 
dhurosh nga dhuntia Jote e madhe. 
Ti je Ai që cakton e jo unë që caktoj, 
Ti je që din e jo unë ai që di, dhe 
vetëm Ti je njohës i të fshehtave. O 
Allah, nëse e din se kjo çështje (e 
emëron çështjen tënde) është e 
mirë për mua në fe, në jetë dhe 
pasojat që vijnë prej saj në botën e 
ardhme, ma bën të mundshme atë, 
ma lehtëso, pastaj dhe ma beko atë. 
E nëse e di që kjo çështje është e 
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keqe për mua në fe, në jetë dhe 
pasojat që vijnë prej saj në botën e 
ardhme, ma largo mua atë dhe më 
largo mua prej saj, dhe ma 
mundëso hajrin (të mirën)  kudo që 
të jetë dhe pastaj më bën që të jem i 
kënaqur me të". 
 
1- Ky namaz mund të bëhet në 

çfarëdo kohe, por koha më e 
mirë është pjesa e tretë e natës, 
ose pas namazit të Jacis e para 
namazit të Vitrit. 

2- Është mirë të falet disa ditë, e 
jo vetëm njëherë. Sunnet është 
në rekatin e parë pas El-
Fatihas të këndohet sureja El-
Kafirun, kurse në rekatin e 
dytë pas El-Fatihas të 
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këndohet sureja El-Ihlas (Kul 
HuvAllahu). 

3- Lutja pas selamit bëhet duke 
ngritur duart sikurse gjatë 
aminit, duke e filluar dhe 
mbaruar lutjen me falënderim 
të Allahut dhe salavate mbi të 
Dërguarin s.a.v.s., mbi 
familjen dhe shokët e tij, si dhe 
duaja të përsëritet tri herë. 

4- Gjatë asaj kohe që je duke falur 
namazin e Istihares do të 
vëresh se zemra të është hapur 
për atë punë, pra është hajr, 
ose të është mbyllur, pra është 
sherr. Ose shkaqet vijnë që ajo 
punë të kryhet apo të mos 
kryhet. 

5- Nuk është kusht ëndërrimi i 
ndonjë ëndrre të mirë apo të 
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keqe, edhe pse ajo mund të 
ndodhë, e ajo ëndërr pastaj 
mund të ndikojë në 
përcaktimin e çështjes. 

6- Ka thënë I Dërguari i Allahut 
s.a.v.s.: "Nuk mund të dështojë 
ai që bën istihare". Është 
transmetuar nga shokët e 
Muhammedit s.a.v.s. se ai ua 
mësonte istiharen sikurse 
suret e Kur'anit. Pra, mos e 
harro këtë. 
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Namazi për ndonjë 
nevojë 

   
I Dërguari s.a.v.s. ka thënë: "Kush 
merr avdes me përpikëri (duke 
i larë gjymtyrët ashtu si është 
sunnet), e pastaj i falë dy rekate 
namaz duke mos lënë asgjë 
mangët në to, Allahu do t'ia 
japë atë që kërkon, herët a 
vonë". Po ashtu ai s.a.v.s. tha: 
"Kush ka ndonjë nevojë tek 
Allahu ose te ndonjë njeri le të 
marr avdes me përpikëri, le t'i 
falë dy rekate, pastaj le ta 
lavdërojë Allahun e 
Madhëruar, le të bie salavat 
mbi të Dwrguarin s.a.v.s. dhe 
le të thotë (lutjen si më 
poshtë)...". 
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Namazi për ndonjë nevojë 
falet edhe kështu: Falen dy 
reqate namaz duke kënduar në 
rekatin e parë pas El-Fatihas suren 
El-Kafirun (nëse këto sure nuk i 
din, thuaji ato sure që i din), kurse 
në të dytën pas El-Fatihas e 
këndojmë suren El-Ihlas (Kul 
HuvAllaahun) dhe kur të japim 
selam e bëjmë këtë dua duke 
ngritur duart sikurse në amin: 
 
"El-Hamdu lil-laahi rabbil-
aalemiin. Ves-salaatu ves-
selaamu alaa eshrefil-enbijaai 
vel-murseliin nebijjinaa 
Muhammedin ve alaa aalihii 
ve sahbihii exhmeiin. 
Laa ilaahe il-lAllaahul-
Haliimul-Keriim. Ve 
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suhaanAllaahu Rabbil-Arshil-
adhiim. Vel-hamdu lil-laahi 
Rabbil-aalemiin. Allaahumme 
innii eseluke muuxhibaati 
rahmetike ve azaaime 
magfiretik, vel-ganiimete min 
kul-li birr, ves-selaamete min 
kul-li ithm, laa teda'ë lii 
dhenben il-laa gaferteh, ve laa 
hemmen il-laa ferrexhteh, ve 
laa haaxheten hije leke ridan 
il-laa kadajtehaa ja erhamerr-
rrahimiin. Vel-hamdu lil-laahi 
Rabbil-aalemiin. Ves-salaatu 
ves-selaamu alaa nebijjinaa 
Muhammedin ve alaa aalihii 
ve sahbihii exhmeiin". 
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 
نبينا حممد وعلى أشرف األنبياء واملرسلني 

ال إله إال اهللا احلليم . آله وصحبه أمجعني 
الكرمي وسبحان اهللا رب العرش العظيم 

اللهم إىن اسألك .  العاملني واحلمد هللا رب
موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة 

 والسالمة من كل إمث ال تدع ىل من كل بر
وال حاجة ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته 

. هي لك رضا إال قضيتها با أرحم الرامحني 
واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 
.عني على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج  
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"Falënderimi i takon Allahut Zotit 
të botëve. Lavdërimet, bekimet dhe 
paqja qofshin me më të nderuarin e 
të gjithë pejgambereve, 
Muhammedin, familjen dhe të 
gjithë shokët e tij. 
Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Ai 
është I Buti, Fisniku. I lavdishëm 
është Allahu Zoti i Arshit të Madh. 
I gjithë falënderimi i takon Zotit të 
botëve. O Allah, unë vërtetë nga Ti 
kërkoj obligueset e mëshirës Tënde, 
vendosmëritë e faljes tënde, fitimin 
e çdo të mire dhe shpëtimin nga 
çdo mëkat, mos e lë asnjë mëkat pa 
ma falur, e asnjë preokupim pa ma 
larguar dhe asnjë nevojë, me të 
cilën Ti je i kënaqur, pa ma kryer (e 
përmend nevojën tënde). I gjithë 
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falënderimi i takon Allahut, Zotit të 
botëve, lavdërimet dhe bekimet 
qofshin me Muhammedin s.a.v.s., 
familjen dhe të gjithë shokët e tij". 
1- Është mirë të falet në pjesën e 

tretë të natës, ose pas Jacis e 
para namazit të Vitrit, por 
mund të falet edhe në çfarëdo 
kohe tjetër. 

2- Është mirë të falet disa herë 
dhe duaja të përsëritet tri herë. 
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Namazi i pendimit 
 
I Dërguari s.a.v.s. ka thënë: "Çdo 
njeri i cili bën një mëkat (duke 
gabuar apo nga mosdija), e pastaj 
merr avdes dhe i falë dy 
rekate, e pas kësaj kërkon 
falje tek Allahu për atë mëkat, 
Allahu do t'ia falë atë". 
 
DHIKRI I MËNGJESIT DHE 

I MBRËMJES 

اَلَْحْمُدِ ِهللا َوْحَدُه، َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى َمنْ 
 الَ نَِبَّي َبْعَدُه
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Elhamdu lil-ahi uahdeh, 
ues-salatu ues-selamu ala 
men la nebijje badّeh. 

Falënderimi i takon vetëm All-
llahut, më-shira dhe shpëtimi (i 
All-llahut) qofshin 
mbi atë pas të cilit s`ka më 
Pejgamber, Muhame-din a.s.1 

                                               
1 Transmetohet nga Enesi, se Pejgamberi a.s. 
ka thënë: "Të ulem me një popull që përmend 
All-llahun prej namazit të sabahut e deri sa 
të lindë dielli është më e dashur për mua sesa 
t`i liroj katër robër prej bijve të Ismailit dhe 
të ulem me një popull që e përmend All-
llahun prej namazit të ikindisë e deri sa të 
perëndojë dielli është më e dashur për mua 
sesa t`i liroj katër robër." Transmeton Ebu 
Davudi, hadithi nr:3667. Albani këtë hadith 
e ka bërë të mirë (Sahih Ebu Davud 2/698). 
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اللُّه لَا إلََه إالّ ُهَو احلَيُّ القَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ 
َولَا َنْوٌم لَُه َما ِيف السََّمَواِت َوَما ِيف اَألْرضِ 
َمْن ذَا الَّذِي َيْشفَُع ِعْنَدُه ِإلَاّ ِبِإذِْنِه َيْعلَُم َما 

َما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ ِبَشْيءٍ َبْيَن أَْيِديِهْم َو
ِمْن ِعلِْمِه ِإلَاّ ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرٍسيُُّه السََّمَواتِ 

َوالَأْرَض َولَا َيُؤُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَعِليُّ 
 الَعِظيُم

All-llahu La Ilahe il-la huvel-
Hajjul-Kajju-mu, la 
te`hudhuhu sinetun ue la 
neumun, lehu ma fis-
semauati ue ma fil-erdi, men 
dhel-ledhi jeshfeuّ iّndehu il-la 
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bi idhnihi, jalّemu ma bejne 

ejdihim ue ma halfehum ue la 
juhitune bi shej`in min ilmihi 
il-la bima shae vesi'a 
Kursijjuhus-semauati uel-
erda, ue la jeuduhu 
hifdhuhuma ue huvel-Aّlijjul-

Aّdhim. 

"All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër 
përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i 
përhershëm dhe i përjetshëm. Ai 
nuk kotet, e as nuk e zë gjumi; 
gjithë ç’ka në qiej dhe në tokë është 
vetëm e Tij. Kush mund të 
ndërmjetësojë tek Ai ve-tëm se me 
lejen e Tij. Ai di të tashmen që 
është pranë tyre dhe të ardhmen. 
Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë 



Mbrojtja e të gjithëfuqishmit... 

 80

vetëm aq sa Ai ka dëshi-ruar. 
Kursija e Tij përfshin qiejt dhe 
tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të 
dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është 
më i Larti, më i Madhi". 
 
Suret Kul huvAll-llahu ehad, 
Kul euّdhu bi Rabbil felek, Kul 

euّdhu bi Rabbin-nas (nga tri 

herë, shiko faqen 85-86).2 
 

ْصَبْحَنا َوأَْصَبَح الُْملُْك ِللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه الَ  أََ
ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه ، لَُه الُْملْكُ 

                                               
2 "Kush e thotë këtë tri herë në mëngjes 
dhe në mbrëmje, do t’i mjaftojnë për 
çdo gjë." (Transmetojnë Ebu Davudi 4/322, 
Tirmidhiu 5/576, (Sahih Et-Tirmidhi 3/182). 
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ٍء قَِديٌر ، َربِّ َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْي
أَْسأَلَُك َخْيَر َما ِفي َهذَا الَيْوِم ، َوَخْيَر َما َبْعَدهُ 

، َوأَُعْوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َهذَا الَيْوِم وَشرِّ َما 
َبْعَدُه، َربِّ أَُعْوذُ ِبَك ِمَن الْكََسِل وُسوءِ 

الِكَبِر ، َربِّ أَُعْوذُ ِبَك ِمْن َعذَاٍب ِفي النَّارِ 
.ٍب ِفي الْقَْبِرَوَعذَا  

Asbahna ue asbaha el-Mulku 
lil-lah uel-hamdulil-lah la 
Ilahe il-lAll-llahu uahdehu la 
sherike leh, lehul-mulku ue 
lehul-hamdu ue Huve aّla kul-
li shejin kadir. Rabbi 
es`eluke-l-hajre ma fi hadhel-
jeumi ue hajre ma badّehu ue 
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euّdhu bike min sherri ma fi 

hadhel-jevmi ue sherri ma 
badّehu.3 Rabbi euّdhu bike 

minel-keseli ue su`il-kiber. 
Rabbi euّdhu bike min 

aّdhabin fin-nar ue aّdhabin 
fil-kabr. 

"E arritëm mëngjesin; e gjithë 
pasuria i takon All-llahut; 
falënderimi është për All-llahun, 

                                               
3 Ndërsa kur errësohej thoshte: "Rabbi 
es`eluke hajre ma fi hadhihil-lejleti ue 
hajre ma badْeha, ue euْdhu bike min 
sherri hadhihil-lejleti ue sherri ma 
badْeha." O Zot, kërkoj nga Ti hajrin (të 
mirën) e kësaj nate dhe të netëve të tjera dhe 
prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj 
nate dhe e netëve të tjera. 
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nuk ka të adhuruar tjetër përveç 
All-llahut, i Cili është Një dhe i 
Pashoq; Atij i takon sundimi dhe 
falënderimi; Ai mbi çdo send është 
i Plotfuqishëm. O Zot, prej Teje 
kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj 
dite dhe të ditë-ve të tjera dhe prej 
Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e 
kësaj dite dhe e ditëve të tjera. O 
Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga 
përtacia dhe mendjemadhësia. O 
Zot, më mbro nga dënimi i 
Xhehennemit dhe nga dënimi i 
varrit".4 

نَا َوبَِك أَم  أَ  للاهُما بِكَ أَ  بَح  َسينَا َو بَِك نَحيَا َو ص 

ُموُت َو إلَيَك النُُّشورُ بَِك نَ   

                                                 
4 Muslimi 4/2088. 
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All-llahume bike esbahna ue 
bike emsejna ue bike nahja ue 
bike nemutu ue ilejken-nu-
shur.5 

"O Zot im, me emrin Tënd e 
arrijmë mëngjesin dhe me emrin 
Tënd e arrijmë mbrëmjen, me 
emrin Tënd ngjallemi dhe me 
emrin Tënd vdesim dhe te Ti është 
kthimi.6 

                                               
5 "All-llahume bike emsejna ue bike 
esbahna ue bike nahja ue bike nemutu 
ue ilejkel-mesir." O Zot, me em-rin Tënd e 
arrijmë mbrëmjen dhe me emrin Tënd e 
arrij-më mëngjesin, me emrin Tënd 
ngjallemi dhe me emrin tënd vdesim dhe te 
Ti është tubimi. 
6 Transmeton Tirmidhiu 5/466 (Sahih Et-
Tirmidhi 3/142). 
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اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّي ال ِإلََه ِإال أَْنَت َخلَقَْتِني َوأََنا 
َعْبُدَك َوأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعتُ 

ُت أَُبوُء لَكَ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْع
َعلَيَّ َوأَُبوُء ِبذَْنِبي فَاغِْفْر ِلي فَِإنَُّه ال  ِبِنْعَمِتَك

 َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإال أَْنَت

All-llahume ente Rabbi la 
Ilahe il-la ente halakteni ue 
ene aّbduke ue ene aّla aّhdike 

ue uadّike mestetatّu euّdhu 

bike min sherri na sanatّu 

eb`u leke bi nimّetike aّleje ue 
eb`u bi dhenbi fagfir li fe 
innehu la jagfirudh-dhu-nube 
il-la Ente. 
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"O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të 
adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më 
ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do 
të qëndroj besnik ndaj marrë-
veshjes dhe premtimit Tënd sa të 
kem mun-dësi. Kërkoj mbrojtjen 
Tënde nga e keqja që kam vepruar, 
unë jam mirënjohës ndaj dhu-ntive 
të Tua, i pranoj mëkatet e mia, an-
daj më fal, ngase mëkatet nuk i fal 
askush tjetër për-veç Teje'.7 

ِهُدَك ، َوأُْشِهُد َحَملَةَ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْصَبْحُت أُْش
َعْرِشَك ، َوَمالِئكََتَك ، َوَجِميَع َخلِْقَك ، 

                                               
7 “Kush e thotë këtë në mbrëmje duke 
qenë i bindur në të dhe vdes po atë 
natë, do të jetë nga banorët e Xhenetit, 
po ashtu edhe në mëngjes.” (Transmeton 
Buhariu 7/150). 
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أَنََّك أَْنَت اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ أَْنَت ، َوْحَدكَ 
الََشِريَك لََك ، وأَنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدكَ 

.َوَرُسولَُك  

All-llahumme inni asbahtu8 
ush-hiduke, ue ush-hidu 
hamelete Aّrshike ue Mela-

iketeke ue xhemiaّ halkike, 
Enneke EnteAll-llahu la Ila-he 
il-la Ente uahdeke la sherike 
Lek, ue enne Muhammeden 
aّbduke ue resuluke.  

"O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për 
Ty dhe për mbajtësit e Arshit Tënd, 

                                               
8 Ndërsa në mbrëmje thotë: “All-llahumme 
inni emsej-tu... 
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për melaiket e Tua dhe për të gjitha 
krijesat e Tua, se vërtet Ti je All-
llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar 
tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe 
i Pashoq dhe dëshmoj se 
Muhammedi a.s. është rob dhe i 
Dërguar Yti". 
 

اللَُّهمَّ َما أَْصَبَح ِبي مِِْن ِنْعَمةٍٍ ، أَْو ِبأََحٍد ِمنْ 
 ، فَِمْنَك َوْحَدَك الََشِريَك لََك ، فَلَكَ َخلِْقَك

.الَْحْمُد َولََك الشُّكُْر  

All-llahume ma asbaha bi9 
min nimْetin eu bi ehadin min 

                                               
9 Ndërsa në mbrëmje thotë: All-llahumme 
ma emsa bi… 
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halkike, fe minke uahdeke la 
she-rike lek, fe lekel-hamdu 
ue lekesh-shukru. 

- O Zoti im, ajo që më është dhënë 
mua ose ndonjërës prej krijesave të 
Tua nga begatitë e tëra është vetëm 
nga Ti, që je i Pashoq; Ty të qofshin 
lavdërimi dhe falënderimi. 

اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني ، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي ، 
مَّ اللَُّه.اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري ، الَ ِإلََه ِإالَّ أَْنَت

ِإنِّي أَُعْوذُ ِبَك ِمَن الْكُفِْر ، َوالْفَقِْر ، وأَُعْوذُ ِبكَ 
.ِمْن َعذَاِب القَْبِر ، الَ ِإلََه ِإالَّ أَْنَت  

All-llahume aّfini fi bedeni, 

All-llahume aّfini fi semiْ, All-

llahume aّfini fi besari, la 
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ilahe il-la ente, euّdhu bike 

minel-kufri uel-fakri, ue 
euّdhu bike min adhabil-kabr, 

la ilahe il-la ente (tri herë në 
mëngjes dhe tri herë në mbrëmje). 

- O Zoti im, më jep shëndet në 
trupin tim, O Zoti im, më jep 
shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti 
im, më jep shëndet në të parët tim. 
S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. 
O Zoti im, kër-koj mbrojtjen Tënde 
nga kufri (mosbesimi) e varfëria 
dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga 
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dënimi i varrit. S'ka të adhuruar 
tjetër përveç Teje.10 

َحْسِبَي اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهوَ 
.لَْعْرِش الَْعِظيِمَربُّ ا  

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la 
hu(ve), Aّlejhi teuekkeltu ue 
Huve Rabbul-`arshil-`adhim. 
(7 herë) 
- Më mjafton mua All-llahu; s'ka të 
adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai 

                                               
10 Transmetojnë: Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 
5/42, dhe Nesaiu në Amelul-jevmi vel-lejleh, 
nr:22, Ibën Sunnijj, nr:69, dhe Buhariu në 
El-Edeb-El-Mufred, dijetari Ibën Baz, në 
librin e tij Tuhfetul-Ahjar, fq.26, senedin e 
këtij hadithi e ka bërë të mirë (hasen). 
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jam mbështetur dhe Ai është Zoti i 
Arshit të Madh.11 

ي أَْسأَلَُك الَْعفَْو َوالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا اللَُّهمَّ ِإنِّ
َواآلِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الَْعفَْو َوالَْعاِفَيةَ 
ِفي ِديِني ، َوُدْنَياَي َوأَْهِلي ، َوَماِلي ، اللَُّهمَّ 

اْسُتْر َعْوَراِتي ، َوآِمْن َرْوَعاِتي ، اللَُّهمَّ 
 َيَديَّ ، َوِمْن َخلِْفي ، َوَعنْ اْحِفظِْني ِمْن َبْيِن

                                               
11 "Kush e thotë këtë në mëngjes dhe në 
mbrëmje shtatë herë, i mjafton atij të 
cilin e brengos çështja e kësaj bote dhe 
e ahiretit." (Transmetojnë Ibën Sunnijj, 
hadithi nr:71, merfu, dhe Ebu Davudi mevkuf 
4/321. Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të 
vërtetë Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti 
(Zadul-Me'ad 2/376). 



Osman Abazi 

 93

َيِميِني ، َوَعْن ِشَماِلي ، َوِمْن فَْوِقي ، َوأَُعْوذُ 
.ِبَعظََمِتَك أَنْ أُغَْتالَ ِمْن َتْحِتَي  

All-llahume inni es`elukel-`afue 
uel-`afijete fid-dunja uel-ahireh, 
All-llahume inni es`elukel-`afue 
uel-afijete fi dini ue dunjaje ue 
ehli ue mali. All-llahumes-tur 
aّurati ue amin reuaّti. All-

llahumeahfedhni min bejni 
jedejje ue min halfi ue aّn jemini 

ue aّn shimali ue min fevki ue 

euّdhu bike en ugtale min tahti. 

- O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe 
shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. 
Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe 
të më mbrosh në fenë time dhe në 
jetën time, ma mbro familjen dhe 
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pa-surinë time. O Zoti im, m'i 
mbulo të metat e mia dhe më 
qetëso në momentet trishtuese. O 
Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në 
të djathtë, në të majtë dhe nga lart; 
kërkoj nga ti që të më mbrosh të 
mos më lëshojë toka.12 

اللَُّهمَّ َعاِلَم الَْغْيِب َوالشََّهاَدِة فَاِطَر السََّمَواتِ 
َواَألْرِض َربَّ كُلِّ َشْيٍء َوَمِليكَُه ، أَْشَهُد أَنْ 
الَ ِإلََه ِإالَّ أَْنَت أَُعْوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َنفِْسي َوِمنْ 
َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشْرِكِه ، َوأَنْ أَقَْتِرَف َعلَى 

.اً أَْو أَُجرَُّه ِإلَى ُمْسِلٍمَنفِْسي ُسوء  
                                               
12 Transmetojnë Ebu Davudi dhe Ibën 
Maxheh (shih Sahih Ibën Maxheh 2/332). 
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All-llahume aّlimel-gajbi 

uesh-shehadeti fatires-
semauati uel-erdi, Rabbe kul-
le shej`in ue melikehu, 
eshhedu en la Ilahe il-la ente, 
euّdhu bike min sherri nefsiue 
sherrish-shejtani ue shirkihi 
ue en akterife aّla nefsi su`en 

eu exhu-rrehu ila muslimin. 

- O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të 
fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i 
qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi 
dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se 
nuk ka të adhuruar tjetër përveç 
Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e 
keqja e vetes sime dhe nga e keqja e 
djallit dhe shirku i tij, dhe kërkoj të 
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më mbrosh që vetvetes e as ndonjë 
muslimani të mos i bëj keq.13 

ِ الاِذي ل يَ  ِم هللاا ء  فِي بِس  ِمِه َشي  ُضرُّ َمَع اس   

ِميعُ  َماِء َوهَُو السا ِض َول فِي السا ل َعلِيم أالر     

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru 
me`a-ismihi shej`un fil-erdi 
ue la fis-semai ue huves-

semiul- alim. (tri herë)  

- Me emrin e All-llahut, pranë 

Emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë 

në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon 
shumë dhe di çdo send.14 

                                                 
13 Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ebu Davudi 
(Sahih Et-Tirmidhi 3/142). 
14 "Kush e thotë këtë tri herë në 
mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet 
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 َرِضْيت ِباللَِّه رباً وباِإلسالَِم ِديناً وِبُمَحمٍَّد ِنَياًّ

Redijtu bil-lahi Rabben ue bil-
Islami dinen, ue bi 
Muhammedin s.a.v.s nebijjen. 

- Jam i kënaqur që Zoti im është 
All-llahu, feja ime është Islami dhe 
Pejgamberi im Muhammedi a.s.15 

                                               
dëm asgjë." Transmetojnë Ebu Davudi 
4/323, Tirmidhiu 5/465, Ibën Maxhe dhe 
Ahmedi (shih Sahih Ibën Maxhe 2/332), 
dijetari Ibën Bazi, në Tuhfetul-Ahjar, fq.39, 
senedin e këtij hadithi e ka bërë të mirë 
(hasen). 
15 "Kush e thotë këtë çdo mëngjes dhe 
mbrëmje tri herë, është obligim i All-
llahut që ta kënaqë atë ditën e 
Kijametit." (Transmetojnë: Ahmedi 4/337, 
Nesaiu në librin: Amelul-jevmi vel-lejleh, 
nr:4, Ibën Sunnijj, nr:68, Ebu Davudi 4/418 
dhe Tirmidhiu 5/465. Ibën Bazi, në Tuhfetul-
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َيا َحيُّ َيا قَيُُّم ِبرَمحِتَك اَْسَتِغيثُ أَْصِلْح يلِ 
 َشأِْين كُلَُّه َو الَ َتِكلِْين ِإىلَ نََفِْسي طَْرفَةَ َعْيٍن

Ja Hajju ja Kajjumu bi 
rahmetike estegithu aslih li 
she`ni kul-leha ue la tekilni 
ila nefsi tarfete ajnin. 
- O i Gjallë përgjithmonë, o 
Mbikëqyrës i çdo gjëje, me 
mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma 
përmirëso tërë gjendjen time dhe 
mos më lër të mbështetem në veten 
time as sa një lëvizje syri.16 

                                               
Ahjar, fq.39, e ka bërë këtë hadith të mirë 
(hasen). 
16 Transmeton Hakimi, i cili e ka bërë 
hadithin të vërtetë. Hadithin e ka pëlqyer 
edhe Dhehebiu 1/545, (shih Sahihut-tergib 
vet-terhib 1/273). 
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َبْحَنا َوأَْصَبَح الُْملُْك ِللِِّه َربِّ الَعالَِمَني ، أَْص
اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك َخْيَر َهذَا الَْيْوِم ، فَْتَحُه ، 
َوَنْصَرُه ، َوُنوَرُه َوَبَركََتُه ، َوُهَداُه ، وأَُعْوذُ 

 .ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفيِه َوشرِّ َما َبْعدُه

Asbahna ue asbahal-Mulku 
lil-lahi Rabbil-aْlemin.17 All-

llahumme inni es`eluke hajre 
hadhel-jeumi18 fet-hahu, ue 
nasrehu ue nure-hu, ue 

                                               
17 Ndërsa në mbrëmje thotë: "Emsejna ue 
Emsel-Mul-ku lil-lah…." 
18 Ndërsa në mbrëmje thotë: "All-
llahumme inni es`eluke hajre 
hadhihil-lejleti, fethaha ue nasreha, ue 
n·reha, ue berketeha, ue hudaha, ue 
e'udhu bike min sherri ma fiha ue 
sherri ma baedeha." 



Mbrojtja e të gjithëfuqishmit... 

 100

bereketehu, ue hudahu, ue 
euّdhu bike min sherri ma fihi, 

ue sherri ma badّehu. 
- E arritëm mëngjesin dhe e tërë 
pasuria i takon All-llahut, Zotit të 
botëve. O Zoti im, unë kërkoj 
mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, 
ndihmën e saj, dritën e saj, 
dhuntinë dhe udhëzimin e saj. 
Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e 
saj dhe e ditëve të tjera pas saj.19 

 أَْصَبْحَنا َعلَى ِفطَْرِة اِإلْسالِم ، َوَعلَى كَِلَمِة
اِإلْخالِص ، َوَعلَى ِديِن َنِبيَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعلَى 

                                               
19 Transmeton Ebu Davudi 4/322; isnadin e 
këtij hadithi e kanë bërë të mirë (hasen) 
Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti ( shih Zadul-
Me'ad 2/273). 
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ِملِِّة أَِبيَنا ِإْبَراِهيَم َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما كَانَ ِمنَ 
.الُْمْشِرِكَني  

Asbahna20 aّla fitretil-Islam 

ue aّla kelimetil-Ihlas, ue aّla 
dini nebijjina Muhammedin 
a.s, ue aّla mil-leti ebina Ibra-
hime Hanifen musli-men ue 
ma kane minel-mushrikin. 
- E arritëm mëngjesin në 
natyrshmërinë Islame, në fjalën e 
sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-
LALL-LLAH), në fenë e Pejgam-
berit tonë, Muhammedit a.s, dhe në 
popullin (fenë) e babait tonë 

                                               
20 Ndërsa në mbrëmje thotë: "Emsejna ala 
fitretil-Islam…". 
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Ibrahimit, i cili ka qenë besim-
drejtë, musliman e nuk ka qenë 
prej mushri-këve (idhujtarëve).21 

 ُسْبَحانَ اللَِّه َوِبَحْمِده

SubhanAll-llahi ue bihamdihi 
(100 herë) 

- I Lartë qoftë All-llahu, Atij të Cilit 
i takon Lavdërimi.22 

                                               
21 Transmetojnë: Ahmedi 3/406-407, Ibën 
Sunnijj në “Amelul-jevmi vel-lejleh”, nr:34 
(Sahih El-Xhami'u 4/ 209). 
22 "Kush e thotë këtë në mëngjes dhe në 
mbrëmje 100 herë, askush s'do të vijë 
Ditën e Kiametit me diçka më të 
vlefshme se ky, përveç atij që ka thënë 
sikur ky a më tepër." (Transmeton 
Muslimi 4/2071). 
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ال ِإلََه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، لَُه الُْملْكُ 
 َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديَر

La Ilahe il-lAll-llahu uahdehu 
la sherike leh, lehul-mulku ue 
lehul-hamdu ue huve ala kul-
li shejin kadir. (10 herë, ose një 
herë kur përton)23  

- S'ka të adhuruar përveç All-llahut, 
Një dhe i Pashoq, Atij i takon 
sundimi dhe lavdërimi. Ai është i 
Plotfuqishëm mbi çdo send.  
 

                                               
23 Transmetojnë: Ebu Davudi 4/319, Ibën 
Maxheh dhe Ahmedi 4/60, (Sahih Et-tergib 
vet-terhib 1/270 dhe Sahih Ebu Davud 3/957, 
Sahih Ibën Maxheh 2/331 dhe Zadul-Me'ad 
2/377). 
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ال ِإلََه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، لَُه الُْملْكُ 
 َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَي كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

La ilahe il-lAll-llahu uahdehu 
la sherike leh, lehul-Mulku ue 
lehul-hamdu ue huve ala kul-
li shejin kadir. (100 herë në 
mëngjes) 
- S'ka të adhuruar përveç All-llahut, 
Një dhe i Pashoq, Atij i takon 
sundimi dhe lavdërimi. Ai është i 
plotfuqishëm mbi çdo send.24 

                                               
24 Pejgamberi a.s. ka thënë: "Kush e thotë 
këtë 100 herë në ditë, ka shpërblim 
sikur t'i ketë liruar 10 robër. Atij i 
shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 
mëkate (gjynahe) dhe është i mbrojtur 
nga djalli deri në mbrëmje, askush 
nuk ka vepruar më mirë se ky person, 
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ُسْبَحانَ اللَِّه َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخلِْقِه َوِرَضا َنفِْسهِ 
.َوِزَنةَ َعْرِشِه َوِمَداَد كَِلَماِتِه  

SubhanAll-llahi ue bihamdihi 
aّdede halkihi ue rida nefsihi 

ue zinete aّrshihi ue midade 

kelimatihi. (tri herë në mëngjes) 

- I Madhërishëm qoftë All-llahu, aq 
sa është numri i krijesave të Tij dhe 
aq sa dëshiron Ai vetë. Po aq sa 
është i bukur Arshi i Tij dhe sa 
ngjyra e pasosur (e pafund) për t`i 
shkruar Fjalët e Tij.25  
 

                                               
me përjashtim të atij që e ka thënë më 
tepër." (Buhariu 4/95 dhe Muslimi 4/2071). 
25 Muslimi 4/2090. 
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اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِعلًْما َناِفًعا َوِرْزقًا طَيًِّبا 
 َوَعَمال ُمَتقَبَّلًا

All-llahume inni es`eluke 
iّlmen nafi`an ue rizkan 

tajjiben ue aّmelen mutekab-

belen (çdo mëngjes) 
- O Zoti im, të lutem më jep dituri 
të dobishme e furnizim të mirë dhe 
të lutem Të m'i pranosh veprat e 
mia.26 
 

                                               
26 Transmetojnë Ibën Sunnijj në Amelul-jeumi 
uel-lejleh, nr:54, Ibën Maxheh, nr:925; 
Isnadin e këtij hadithi e kanë bërë të mirë 
(hasen) Shuajb dhe Abdulkadër Arnauti 
(Zadul-Me'ad 2/375). 



Osman Abazi 

 107

 أْسَتْغِفُر اللََّه وأَُتوُب ِإلَْيِه

Estagfirullahe ue etubu ilejhi. 
[100 herë në ditë] 
- Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek 
Ai pendohem.27  
 

امَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََقأَُعوذُ ِبكَِلَماِت اللَِّه التَّ  

E'udhu bi kelimatil-lahit-
tammati min sherri ma 
halaka. (tre herë në mbrëmje) 
- Kërkoj mbrojtje me fjalët e 
përsosura të All-llahut nga sherri (e 
keqja) që ka krijuar.28 

                                               
27 Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 
11/101). 
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دٍ  َصلِّ َو سلِّم على بِيِّنَاَ ُمَحما  اللاهُمه  

All-llahumme sal-li ue sel-lim 
ala  nebijjina Muhammed.29 
(10 herë) 

 
 

                                                 
28 "Kush e thotë këtë tri herë në mbrëmje, 
nuk i bën dëm temperatura e asaj nate." 
(Transmetojnë Ahmedi 2/290, Nesaiu në 
"Amelul-jevmi vel-lejleh", hadithi nr:590, Ibën 
Sunnijj, nr:68). (Sahih Et-Tirmidhi 3/187, Sahih 
Ibën Maxheh 2/266 dhe Tehfetul-Ahjar fq.45). 
29 Pejgamberi ka thënë: "Kush dërgon 
salavat mbi mua çdo mëngjes dhe çdo 
mbrëmje, atë person do ta arrijë shefaati 
im Ditën e Gjykimit." (Taberaniu, me dy 
senede, njëri prej tyre është i mirë) (Mexhmeaz-
zevaid 10/120 dhe Sahihut-tergib vet-terhib 
1/273) 
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Përfundim 
 
Falënderimi në tërësi i takon 
Allahut i Cili ma mundësoi ta 
përfundoj këtë libërth në të cilin u 
mundova t'i përmbledh disa 
këshilla dhe porosi të rëndësishme, 
disa lutje të zgjedhura në veçanti 
për ata të cilët kanë vesvese dhe 
ngacmime nga shejtani i mallkuar, 
e të gjithë ne kemi ngacmime dhe 
pëshpëritje të tij sepse jemi njerëz 
dhe ai i mallkuar është armik i 
njerëzimit, e vetëm Allahu i 
Madhëruar është Ai i Cili mund të 
na shpëtojë nga ai, duke iu lutur 
Atij dhe duke u mbështetur në Të. 
Po ashtu në këtë libërth i përmenda 
edhe disa namaze të rëndësishme 
në jetën tonë dhe për jetën tonë. 
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E lus Allahun e Madhëruar që ky 
libërth të jetë i dobishëm për të 
gjithë, si dhe e lus Atë që sevapin e 
tij ta gjejnë në peshoren e Ditës së 
Gjykimit prindërit e mi dhe gjithë 
familja ime. Mos na harroni nga 
lutja juaj. Allahu ju shpërbleftë! 
O Allah! Falëm mua, prindërit e mi, 
të gjithë besimtarët e besimtaret, të 
gjithë muslimanët e muslimanet, të 
gjallë e të vdekur me rahmetin 
Tënd!  
Lutja jonë e fundit është: "I tërë 
falënderimi i takon Allahut, Zotit të 
botëve" dhe lavdërimet, bekimet 
dhe paqja qoftë me të dashurin 
tonë Muhammedin s.a.v.s., 
familjen, shokët dhe pasuesit e tij. 
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