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Fjala e botuesit
Elhamdulil-lah që lexuesit shqiptarë tashmë kanë në dorë një thesar
lutjesh. “Lutja është thelbi i adhurimit”, - thotë i Dërguari i Allahuts.a.s.
Le t’i zbukurojmë adhurimet tona me lutje, ashtu siç na kanë mësuar
Zoti i Madhërishëm, i Dërguari i Tijs.a.s dhe Mesihu i Premtuara.s.
Ky thesar lutjesh përfshin thuajse të gjitha lutjet e Kuranit Famëlartë,
mbi 250 lutje të Profetit Muhammeds.a.s, udhëzime të çmueshme nga
Mesihu i Premtuara.s rreth lutjes dhe, gjithashtu, disa nga lutjet e tij
në prozë e në poezi. Zoti e bëftë këtë libër për të gjithë shqiptarët,
një mundësi për ta njohur Atë edhe më shumë dhe një mjet për t’iu
afruar Atij!
Kjo përmbledhje e vyer u përpilua në gjuhën urdu nga dijetari, z.
Hafiz Muzaffar Ahmad. Ajo u soll në gjuhën shqipe nga Samad
Ghori, nën kujdesin e redaktorëve, znj. Sevi Agolli dhe z. Bekim Bici.
Për faqosjen e tij punoi studioja grafike “petanidesign”, si dhe znj.
Kudsia Ghori. Zoti i Madhërishëm ua shpërbleftë të gjithëve me të
mira!
Ues-selam
Munir-ud-Din Shams
Add. Vakilut-Tasnif
(Drejtor i botimeve të Xhematit Musliman Ahmedia)
27 maj, 2016
Botuesi

PJESA I
Lutjet e Kuranit Famëlartë

Lutjet e Kuranit Famëlartë

Parathënie
Me sa shumë ëndrra e dashuri i rritin dhe i edukojnë prindërit
fëmijët e tyre. Që në vegjëli u mësojnë gjuhën. I mësojnë të thonë:
nënë e babë. I mësojnë të kërkojnë ujë, qumësht, bukë. E kur fëmija
mëson të shprehet dhe fillon t’u kërkojë prindërve duke belbëzuar, sa
shumë gëzohen ata dhe me çfarë kënaqësie ia plotësojnë dëshirën! Me
reflekset e tyre, fëmijët e vegjël e të pafajshëm të bëjnë për vete aq fort,
saqë tregohesh i gatshëm t’u japësh gjithçka që të kërkojnë. Por edhe
kërkesat e fëmijëve zakonisht nuk kanë ndonjë peshë për sa i përket
vlerës materiale, ashtu siç as prindërit ose kushdo qoftë dhënësi, nuk
kanë mundësinë që t’ua përmbushin çdo dëshirë.
Edhe Zoti ynë Bujar që na do shumë, më shumë sesa prindërit tanë,
Vetë na ka mësuar metodat e të kërkuarit duke thënë: “Lypni prej
Meje, Unë do t’ju jap”. Ai na ka mësuar edhe fjalët përgjëruese, që
na tregojnë se me çfarë dashurie e përulësie duhet të shtrijmë duart
para Tij. E gjithë kjo a nuk është vallë, sepse Ai dëshiron të na bekojë
e begatojë?! Pa dyshim, këto janë pretekstet e Tij vetëm për të na
plotësuar kërkesat.
“Mëshira e Zotit kërkon pretekste!”
Në Kuranin Famëlartë, Zoti ynë Bujar na ka mësuar edhe lutjet,
edhe metodat e saj dhe për sa i përket fuqisë së Tij dhuruese, ajo
është e pakufishme. Prandaj, këto lutje kuranore kanë një ndikim
të fuqishëm dhe ai që ka përfituar më shumë nga ky ndikim sekret,
pa dyshim, ka qenë udhëheqësi dhe lideri ynë, Hazret Muhammed
Mustafaisas. Po, pikërisht ai, i dashuri i Zotit, në gjuhën e të cilit kanë
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rrjedhur për herë të parë këto lutje të shpallura dhe që gëzoi edhe
përmbushjen e tyre. Nëse Hazret Ademias dhe Hazret Junusias gjetën
shpëtim me anë të lutjeve të mësuara prej Zotit, si është e mundur
vallë, që lutjet që iu diktuan kryeprofetit e të dashurit të Zotit të
mos kenë ndikim madhështor?! E vërteta është që, ashtu siç e ka
shpalosur Kurani Famëlartë kapitullin e lutjes dhe siç i ka mbledhur
lutjet e profetëve të ndryshëm, këtë nuk e ka bërë asnjë libër tjetër në
botë. Përveç kësaj, Kurani na ka ofruar edhe modelet më të bukura
të lutjeve në raste nevojash të ndryshme. Në librin që keni në dorë
janë mbledhur thuajse të gjitha lutjet me gjithë kontekstin e tyre, në
mënyrë që lexuesit ta kuptojnë brendësinë e secilës lutje dhe kur ta
thonë, të qëllojnë në shenjë. Ashtu e bëftë Allahu!
Në këtë libër është bërë përpjekje që të sjellim edhe ato lutje që nuk
ishin të shënuara në libra të tjerë lutjesh. Lutjet janë radhitur me një
renditje të natyrshme me titujt të përshtatshëm.
Numrat e ajeteve janë dhënë duke numëruar bismil-lahun si ajet të
parë të çdo sureje.
I lutemi Allahut të Madhërishëm të na e pranojë këtë përpjekje
modeste dhe të na pranojë edhe lutjet që na i ka mësuar Vetë për
këtë qëllim. Ashtu e bëftë Zoti!

“U pranoftë kjo lutje e imja dhe e të gjithë botës!”
Paqja qoftë mbi ju!
Hafiz Muzaffar Ahmad
14 korrik 2005
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1. Lutja e përsosur
Suren El-Fatiha, i Dërguari i Allahutsas e ka quajtur më e mira e
Kuranit (Efdelul Kur’an)1
I Dërguari i Allahutsas përmes një shpalljeje u njoftua që ka një lutje,
e cila nuk i është dhënë asnjë profeti të mëparshëm dhe ajo është
El-Fatiha. Po ashtu, një lutje e përsosur është edhe ajo që gjendet në
ajetet e fundit të sures El-Bekare. Çdokush që i kërkon Zotit me anë
të këtyre lutjeve, kërkesa e tij nuk refuzohet.2
Në një hadhith kudsi, Zoti i Lartësuar thotë: “Unë e kam ndarë
namazin midis Meje e robit Tim dhe ai patjetër do të gjejë gjithçka që
është kërkuar në këtë lutje”.3

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve; të Gjithëmëshirshmit,
Mëshirëbërësit; Sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm Ty të
1. Mustadrak Hakim, vëll. 1, f. 747.
2. Muslimi, Kitabus-salatul-musafirin, bab fadlil-Fatiha.
3. Muslimi, Kitabus-salat, bab vuxhub kir’atil-Fatiha.
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adhurojmë dhe vetëm Ty të kërkojmë ndihmë. Na udhëzo në
rrugën e drejtë. Në rrugën e atyre që i bekove, që nuk tërhoqën
zemërim dhe që nuk devijuan.4 (Amin!)

2. Lutje për të dëshmuar besimin dhe për të kërkuar
dëlirësinë
Kjo lutje në Kuranin Famëlartë i referohet grupit të të mirëve që
vijnë nga fetë e tjera, sidomos nga feja e krishterë, të cilët e pranojnë
të vërtetën dhe luten:

O Zoti ynë! Ne besuam, prandaj na shëno si dëshmitarë. E
përse të mos e besojmë Allahun dhe të vërtetën që na ka ardhur,
përderisa dëshirojmë që Zoti ynë të na pranojë në grupin e
njerëzve të sinqertë?!5

3. Dëshmia e besimit, e veprimit dhe lutja që ato të
pranohen
Dishepujt kur panë kundërshtimin ndaj Isaitas nga të katërta anët, i
kërkuan ndihmë Zotit me këtë lutje:

O Zoti ynë! Besuam atë që na ke zbritur dhe e ndoqëm të
Dërguarin. Prandaj, na shëno si dëshmitarë!6
4. Kurani Famëlartë 1:1-7.
5. Kurani Famëlartë 5:84-85.
6. Kurani Famëlartë 3:54.
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4. Lutje e Ibrahimitas për të gjetur mbështetje te Zoti
Në një ajet të tij, Kurani Famëlartë porosit besimtarët të përvetësojnë
modelin e Ibrahimitas, dhe në të njëjtin ajet, përmend këtë lutje të tij:

O Zoti ynë! Te Ti mbështetemi, Te Ti vijmë të penduar dhe te
Ti do të kthehemi.7

5. Lutje për të kërkuar të mirat e botës dhe të ahiretit
Një njeri i kërkoi Hazret Enes ibni Malikutra që ai të lutej për të.
Hazret Enesi bëri lutjen që është shënuar më poshtë. Pyetësi i kërkoi
për më shumë lutje. Hazret Enesira iu përgjigj: “Çfarë dëshiron më
shumë?! I kam lypur Zotit të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit për
ty”.8
Po Hazret Enesira rrëfen, që i Dërguari i Allahutsas shpesh e bënte këtë
lutje:9

O Zoti ynë! Na jep të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe
na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit!10

7. Kurani Famëlartë 60:5.
8. Tefsir Ibni Kethir, pj. 1, f. 558.
9. Buhariu, Kitabut-tefsir.
10. Kurani Famëlartë 2:202.
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6. Lutje për të kërkuar mirësitë e botës dhe të ahiretit
Hazret Musaias për popullin e tij kishte bërë këtë lutje:

Na cakto të mira edhe në këtë botë, edhe në ahiret. Ne
udhëzohemi nga Ti.11

7. Lutje për të kërkuar mbrojtje nga nxitjet e shejtanit
Amr bin Seidira rrëfen: “I Dërguari i Allahutsas na kishte mësuar
disa lutje, që t’i bënim para se të flinim, ndër të cilat ishte edhe lutja
që është në vijim, që e bëjmë për të kërkuar mbrojtje nga nxitjet e
shejtanit”.12

O Zoti im! Më mbro nga nxitjet e djajve. Më mbro, o Zoti im,
që ata të mos më afrohen.13

8. Lutje për të qëndruar gjithmonë në udhë të drejtë
Hazret Umi Selmara rrëfen:
“I Dërguari i Allahutsas shpesh lutej: “O Drejtuesi i zemrave!
Vendosma zemrën në fenë Tënde!” E pyeta: O i Dërguari i Allahut!
Edhe zemrat ndryshojnë? Ai më lexoi këtë lutje të Kuranit duke
thënë: “Për këdo qoftë, ekziston mundësia t’i shtrembërohet zemra.
11. Kurani Famëlartë 7:157.
12. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 94.
13. Kurani Famëlartë 23:98-99.
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Prandaj shpesh duhet ta bëjmë këtë lutje”:14

O Zoti ynë! Mos na shtrembëro zemrat pasi na ke udhëzuar
dhe na dhuro mëshirë prej Teje! Me të vërtetë, Ti je Dhuruesi
i madh!15

9. Lutje për të pasur qëndrueshmërinë dhe ndihmën
kundër mohuesve
Sipas Kuranit Famëlartë, Hazret Taluti (Xhed’uni) bëri këtë
lutje kur doli për t’u ballafaquar me armikun e tij, Xhalutin, dhe,
rrjedhimisht, Zoti i Lartësuar atij i dha fitoren, ndërsa armikut
humbjen poshtëruese:

O Zoti ynë! Na dhuro durimin, na forco këmbët dhe na ndihmo
kundër popullit mohues.16

10. Lutje për të shpëtuar nga ndëshkimi i Zotit dhe nga
poshtërimi në ditën e kiametit dhe për të pasur faljen,
fundin e mirë dhe përmbushjen e premtimit të Zotit
Hazret Ajshjara rrëfen: “Kur zbritën ajetet e mëposhtme, i Dërguari
i Allahutsas filloi namazin me të qarë. Hazret Bilalira erdhi për ta
14. Ed-Durrul Menthur Lil Sujuti, vëll. 2, f 8.
15. Kurani Famëlartë 3:9.
16. Kurani Famëlartë 2:251.
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njoftuar për namazin fard dhe e pyeti për shkakun pse qante. Ai iu
përgjigj: “Mbrëmë më zbritën këto ajete. ... Është shumë fatkeq ai
që i lexon dhe nuk thellohet në to”. Disa rrëfime të tjera tregojnë
se i Dërguari i Allahutsas çdo natë i recitonte këto ajete dhe thoshte:
“Ai që reciton gjatë natës ajetet e fundit të sures Ali-Imran, për të
shkruhet sikur të ketë falur namaz gjatë gjithë natës”.17

O Zoti ynë! Këto nuk i ke krijuar kot! Ti je i Shenjtë. Prandaj,
na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit!18

11.

O Zoti ynë! Ne sigurisht kemi dëgjuar një lajmëtar, i cili na
thërret drejt besimit (duke thënë): Besoni në Zotin tuaj! Dhe
ne e besuam. Prandaj, o Zoti ynë, fali gjynahet tona, zhduki
ligësitë tona prej nesh dhe na jep vdekje me të mirët.19

17. Tefsir Kurtubi, vëll. 4, f. 310.
18. Kurani Famëlartë 3:192.
19. Kurani Famëlartë 3:194.
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12.

O Zoti ynë! Na jep edhe atë që u ke premtuar të dërguarve të Tu
dhe mos na poshtëro në ditën e kiametit. Ti pa dyshim që nuk
e shkel premtimin.20

13. Lutje e përsosur për të kërkuar falje, mëshirë dhe
ndihmën kundër armiqve
Dy ajetet e fundit të sures El-Bekare përbëhen nga lutjet e
poshtëshënuara. Hazret Ebu Mesudira tregon se këto dy ajete janë
më se të mjaftueshme për atë që i lexon para se të flejë gjatë natës dhe
janë prej atij thesari të arshit, që nuk i është dhënë asnjë profeti tjetër
para Profetit Muhammedsas.21
I Dërguari i Allahutsas ka theksuar se besimtarët duhet t’i mësojnë
përmendsh këto dy ajete dhe t’ua mësojnë edhe anëtarëve të familjes
së tyre, sepse ato përbëhen nga namazi, Kurani dhe lutja.22
Më poshtë jepet vetëm pjesa e lutjes së këtyre dy ajeteve:

Ne e dëgjuam dhe iu bindëm. Na fal, o Zoti ynë! Te Ti është
kthimi!

20. Kurani Famëlartë 3:195.
21. Tefsir Tibri, pj. 3, f. 434.
22. Sunen Ed-Darimi, Kitabul-fadlil-Kuran, suret Fatiha.
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14.

O Zoti ynë! Mos na ndëshko nëse harrojmë ose gabojmë! O
Zoti ynë! Mos na ngarko me barrën, që ua ngarkove atyre që
ishin para nesh! O Zoti ynë, mos na ngarko diçka që nuk mund
ta mbartim! Na tolero, na fal dhe na mëshiro! Ti je Miku ynë.
Prandaj, na ndihmo kundër popullit mohues!

15. Lutje për të kërkuar qëndrueshmëri
dhe fund të mbarë
Magjistarët e Faraonit u mundën përballë Hazret Musaitas dhe duke
e kuptuar të vërtetën, e besuan Hazret Musainas. Faraoni i kërcënoi
me një ndëshkim të dhimbshëm. Duke iu përgjigjur atij, ata treguan
forcën e besimit të tyre dhe iu lutën Zotit:

O Zoti ynë! Jepna durimin dhe mundësona vdekje kur (Të)
jemi nënshtruar.23

23. Kurani Famëlartë 7:127.
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16. Lutje për të kërkuar faljen e mëkateve dhe për të
shpëtuar nga ndëshkimi i Zotit
I Dërguari i Allahutsas tha: “Kur Zoti dëshiron të ndëshkojë ndonjë
popull, së pari u hedh një sy njerëzve që falin namazin e natës dhe i
kërkojnë falje, dhe për shkak të tyre e heq ndëshkimin.24

O Zoti ynë! Ne padyshim që besuam. Andaj, na fal gjynahet
dhe na shpëto prej ndëshkimit të zjarrit.25

17. Lutje për të kërkuar falje për gjynahet, teprimin dhe
për të kërkuar qëndrueshmëri
Zoti i Madhërishëm lëvdon njerëzit e sinqertë që besuan profetët
dhe nuk u treguan të dobët edhe kur iu desh të luftonin përkrah
profetëve kundër armiqve të tyre. Kurani Famëlartë na siguron
një lutje të tyre dhe thotë se Zoti i Madhërishëm do t’ua shpërblejë
sakrificën në këtë botë dhe në botën tjetër.

O Zoti ynë! Na fal mëkatet tona dhe teprimin në çështjet tona,
na forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit mohues!26

24. Shuabul-Iman, pj. 3, f. 83.
25. Kurani Famëlartë 3:17.
26. Kurani Famëlartë 3:148.
29

Thesari i lutjeve

18. Lutje për të kërkuar mëshirë dhe falje
Duke harruar porosinë e Zotit, Hazret Ademias shijoi pemën e
ndaluar. Atëherë Zoti i Madhërishëm i mësoi një lutje dhe kur
Hazret Ademi e tha atë, Zoti iu kthye dhe tregoi mëshirë ndaj tij.27
Ajo lutje është:

O Zoti ynë! Kemi shkelur veten tonë! Nëse nuk do të na falësh
dhe nuk do të na mëshirosh, do të bëhemi të humbur.28

19. Lutje për të kërkuar falje e mëshirë kur nuk je i
vetëdijshëm

O Zoti im! Më mbro nga kërkesat e mia për të cilat nuk kam
dijeni. Nëse nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të bëhem një
prej të humburve.29

20. Lutje për të shpëtuar nga vështirësitë
Hazret Sad Ibni Uekasira tregon se i Dërguari i Allahutsas tha: “Çdo
musliman që bën lutjen që ka bërë Hazret Junusias kur ishte në
barkun e peshkut, do t’i pranohet. Në rrëfim thuhet, gjithashtu,
27. Kurani Famëlartë 2:38; Ed-Durrul-Menthur, vëll. 3, f. 75.
28. Kurani Famëlartë 7:24.
29. Kurani Famëlartë 11:48.
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se në Kuranin Famëlartë, pas kësaj lutjeje, ngaqë përmendet edhe
premtimi “Në këtë mënyrë Ne i shpëtojmë besimtarët”, cilido
besimtar që e bën këtë lutje, pasi pranon fajin e vet, do t’i pranohet.30
Lutja e Hazret Junusit vijon:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Ti je i Shenjtë. Unë kam
qenë ndër të padrejtët.31

21. Lutje për të pasur forcë që të luftosh me të keqen
Kur gruaja e Azizit të Egjiptit dhe disa gra të tjera e provokuan
Hazret Jusufinas për të bërë vepra imorale, Hazret Jusufias bëri këtë
lutje përgjëruese, për të cilën Allahu i Madhërishëm në Kuranin
Famëlartë thotë se ia pranoi dhe e mbrojti Hazret Jusufinas nga
intrigat e grave.

O Zoti im! Më shumë dua burgun, sesa atë për të cilën ato më
ftojnë. Nëse nuk më largon mua nga intriga e tyre, do të anoj
nga ato dhe do të bëhem një ndër injorantët.32

22. Lutje për të gjetur shërim nga sëmundja
Kur Hazret Ejubira ishte në gjendje tejet të dhimbshme, i kërkoi
30. Tefsir Kurtubi, pj. 11, f. 334.
31. Kurani Famëlartë 21:88.
32. Kurani Famëlartë 12:34.
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mëshirë Zotit të Madhërishëm me lutjen e mëposhtme. Lutja iu
pranua dhe ai u shërua mrekullisht.

(O Zoti im!) Mua më ka zënë një dhimbje e madhe, kurse Ti je
më i Mëshirshmi nga të gjithë mëshiruesit.33

23. Lutje për të kërkuar falje e mëshirë,
duke pranuar Zotin si mbrojtës
Hazret Musaias së bashku me shtatëdhjetë besimtarë shkuan rrëzë
malit Tur, ashtu siç ishin porositur nga Zoti i Madhërishëm. Por, aty
ra tërmet. Hazret Musai mendoi se ishte një ndëshkim nga Zoti, për
shkak të shirkut që kishte bërë populli i tij dhe për këtë iu lut Atij:

Ti je Miku ynë! Falna dhe mëshirona, sepse Ti je Mëkatfalësi
më i mirë.34

24. Lutje për të kërkuar falje, duke pranuar fajin
Gjatë ndërhyrjes që bëri Hazret Musaias midis dy njerëzve që po
grindeshin, njëri u vra nga dora e tij. Atëherë ai bëri këtë lutje, për të
cilën Zoti i Madhërishëm thotë se ia pranoi dhe e fali:

O Zoti im! Kam shkelur mbi veten. Më fal mua!35
33. Kurani Famëlartë 21:84.
34. Kurani Famëlartë 7:156.
35. Kurani Famëlartë 28:17.
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Lutje të ndryshme për të kërkuar falje dhe mëshirë
25.
Gjatë mungesës së Hazret Musaitas, bijtë e Izraelit e bënë viçin Zot.
Kur u kthye, Hazret Musaias qortoi vëllanë e tij, Harunin, si dhe
popullin e tij. Populli u pendua dhe bëri një lutje, të cilën mund ta
quajmë “Lutja e popullit të Musaitas për pendesë”:

Zoti ynë, nëse nuk na mëshiron e nuk na fal, ne përnjëmend do
të jemi të humbur.36

26.
Po në këtë rast, edhe Hazret Musaias iu lut Zotit për të kërkuar falje
për veten dhe për vëllanë e tij:

O Zoti im! Më fal mua dhe vëllanë tim dhe na prano në mëshirën
Tënde! Ti je Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve.37

27. Lutje për të kërkuar falje për popullin e humbur
Hazret Ebu Dherira tregon: “Njëherë i Dërguari i Allahutsas fali
namazin gjatë gjithë natës dhe bëri vetëm këtë lutje. E pyeta: “O
i Dërguari i Allahut! Ju e dini gjithë Kuranin, përse po përsërisni
vetëm një ajet?” Ai m’u përgjigj: “Po bëja lutje për umetin tim”.
36. Kurani Famëlartë 7:150.
37. Kurani Famëlartë 7:152.
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“Çfarë përgjigje more?”, e pyeta. “Po ta tregoj përgjigjen, shumica e
njerëzve do të heqin dorë nga namazi”, më tha.38
Kurani Famëlartë na tregon se këtë lutje e kishte bërë Hazret Isaias
për popullin e tij:

(O Zot!) Nëse i ndëshkon, janë robërit e Tu dhe nëse i fal, pa
dyshim, Ti je i Plotfuqishmi, i Urti.39

28. Lutje për të shpëtuar nga ndëshkimi i xhehenemit
Duke përmendur vetitë e robërve të të Gjithëmëshirshmit, Allahu
i Madhërishëm thotë se ata kalojnë netët duke bërë sexhde, duke
qëndruar para Zotit, duke e adhuruar Atë dhe duke u lutur që Ai t’i
shpëtojë nga ndëshkimi i xhehenemit:40

O Zoti ynë! Largo prej nesh ndëshkimin e xhehenemit.
Ndëshkimi i tij përnjëmend është “ngjitës”.41

29. Lutje për të kërkuar falje dhe
për t’u mbrojtur nga zilia
Një sahab fali namazin bashkë me të Dërguarin e Allahutsas. I
38. Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 3, f. 240.
39. Kurani Famëlartë 5:119.
40. Kurani Famëlartë 25:64-65.
41. Kurani Famëlartë 25:66.
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Dërguari i Allahutsas tha: “Ky është xhenetli!” Hazret Abdullah
Ibni Omeritra i lindi kërshëria për të zbuluar se nga cila vepër e tij
Zoti i Madhërishëm ia bëri këtë mirësi. Ai vizitoi shtëpinë e tij dhe
bujti tek ai, i cili e mikpriti mjaft ngrohtë. Abdullah Ibni Omerira
rrëfen: “Natën unë fala namazin e tehexhudit, por ai nuk u zgjua. Të
nesërmen unë agjërova, kurse ai jo. Atëherë nuk durova dot dhe e
pyeta se cila është ajo vepër që të ka bërë xhenetli, sepse i Dërguari
i Allahutsas tha se je i tillë. “Më mirë pyete të Dërguarin e Allahutsas,
që të njoftoi se jam xhenetli”, m’u përgjigj ai”. Abdullah Ibni Omerira
shkoi tek i Dërguari i Allahutsas për t’u sqaruar, por ai i tha: “Thuaji që
të ta tregojë veprën e tij”. Vetëm atëherë sahabi në fjalë i tregoi duke
thënë: “Bota tek unë nuk vlen për asgjë. Nuk merakosem fare se sa e
fitoj dhe sa e humb atë. Së dyti, nuk kam zili në zemër ndaj askujt”.
Hazret Abdullahura u shpreh: “Padyshim që Allahu të dha epërsi mbi
ne dhe pikërisht këtë lutje Ai ua ka mësuar besimtarëve”.42

O Zoti ynë! Na fal ne dhe vëllezërit tanë paraardhës në besim
dhe mos lër zili aspak në zemrat tona ndaj atyre që besuan. O
Zoti ynë! Pa dyshim, je i Dhembshur, Mëshirëbërës.43

30. Lutje për të kërkuar mëshirë dhe falje
Njëherë Hazret Ebu Bekri i kërkoi të Dërguarit të Allahutsas që t’i
mësonte ndonjë lutje për të bërë në namaz. I Dërguari i Allahutsas
i mësoi një të tillë, në të cilën në veçanti kërkohej mëshira dhe falja
42. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 5, f. 199.
43. Kurani Famëlartë 59:11.
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prej Zotit.44 Një lutje të tillë e kemi edhe në Kuran. Hazret Abdullah
Ibni Mesudira bëri këtë lutje duke lexuar edhe tri ajete të tjera, që i
paraprijnë asaj dhe fryu një të sëmurë. I sëmuri u shërua. Ai tha:
“Pasha Zotin! Një njeri që e ka besimin të palëkundur nëse e lexon
këtë ajet në një mal, edhe ai do t’i dorëzohet”.45

O Zoti im! Fal dhe mëshiro! Ti je më i miri nga të gjithë
mëshiruesit.46

31. Lutja e përulur e engjëjve arsh-mbartës
për besimtarët e sinqertë
Teksa sahabëtra po bisedonin për madhështinë e Zotit, aty erdhi
i Dërguari i Allahutsas dhe tha: “Edhe unë do t’ju them diçka
rreth madhështisë së Zotit”. Më pas ai u tregoi rreth engjëjve që
janë mbartës të arshit dhe që janë krijesa madhështore të Zotit të
Lartësuar.47
Jahja Ibni Muadh Raziu tregon se, edhe sikur qoftë një engjëll i arshit
të kërkojë falje për besimtarët, shpresohet se ata do të falen.
Si do të jetë vallë kur të gjithë engjëjt e arshit të kërkojnë falje për
besimtarët?!48

44. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 5, f. 18.
45. Tefsir Kurtubi, pj. 2, f. 157.
46. Kurani Famëlartë 23:119.
47. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 5, f. 347.
48. Tefsir Kurtubi, pj. 15, f. 295.
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O Zoti ynë! Ti sundon çdo gjë me mëshirë dhe dije. Andaj,
fali ata që u penduan dhe ndoqën rrugën Tënde dhe shpëtoji
nga ndëshkimi i xhehenemit. Dhe o Zoti ynë, në kopshtet e
përjetshme që ua ke premtuar, pranoji ata dhe këdo që vepron
mirë nga etërit, bashkëshortet dhe fëmijët e tyre. Ti me të
vërtetë je i Plotfuqishmi, i Urti. Dhe shpëtoji nga ligësitë.
Atë ditë, këdo që shpëtove prej (pasojave të) ligësive, e ke
mëshiruar. Ky është pikërisht suksesi madhështor.49

32. Lutja e bashkëshortes së shtypur në rrugën e Allahut
për të shpëtuar nga bashkëshorti mizor
Faraoni ushtronte dhunë ndaj gruas së vet, për shkak se ajo kishte
një fe tjetër. Gruaja e tij bëri këtë lutje për t’i shpëtuar mizorisë së tij.
Në rrëfime thuhet se lutja i ishte pranuar dhe Zoti që në këtë botë i
kishte treguar asaj shtëpinë e xhenetit.

49. Kurani Famëlartë 40:8-10.
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O Zoti im! Ndërto për mua në xhenet një shtëpi pranë Teje,
më shpëto nga Faraoni dhe vepra e tij dhe nga populli mizor.50

33. Lutje për të mos u përfshirë në mizori
Besimtarët e përsosur kur do të shohin xhehenemin, pasi të kenë
hyrë në xhenet, do të luten:

O Zoti ynë! Mos na bëj popull mizor.51

34. Lutje për të shpëtuar nga trazirat e popullit mizor
Një pakicë e të rinjve pranoi besimin në dorën e Hazret Musaitas. Ai
i këshilloi të mbështeteshin te Zoti, kurse të rinjtë iu përgjigjën: “Tek
Allahu mbështetemi” dhe iu lutën Zotit:

O Zoti ynë! Mos na bëj sprovë për popullin mizor dhe me
mëshirën Tënde na shpëto nga populli mohues.52
50. Kurani Famëlartë 66:12.
51. Kurani Famëlartë 7:48.
52. Kurani Famëlartë 10:86-87.
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35. Lutje për të shpëtuar nga banorët mizorë të një qyteti
dhe për të gjetur mundësinë e mërgimit
Hazret Abdullah Ibni Abasira (e ëma, Umi Fazl, e kishte pranuar
besimin në vitet e para të Islamit) tregon: “Pasi i Dërguari i Allahutsas
mërgoi nga Meka, unë dhe nëna ime kemi qenë ndër ata fëmijë e
gra të dobëta që përmenden në Kuranin Famëlartë, se luten për
ndihmën e Allahut që të mërgojnë”.53 Me triumfin mbi Mekën, Zoti
i Madhërishëm i ndihmoi dhe i liroi nga mizoritë e banorëve të saj.

O Zoti ynë! Na nxirr nga ky qytet, banorët e të cilit janë bërë
mizorë. Na dërgo prej Teje ndonjë mik; na dërgo prej Teje
ndonjë ndihmës.54

36. Lutje për të mos qenë mizor pas marrjes së pushtetit
Duke i dhënë sihariqin e fitores, me anë të kësaj lutjeje, si duket, Zoti
i Madhërishëm i mësoi faljen të Dërguarit të Allahutsas:

O Zoti im! Nëse do të më tregosh atë që ua ke premtuar, mos
më bëj një ndër mizorët, o Zoti im!55

53. Buhariu, Kitabut-tefsir, sure En-Nisa.
54. Kurani Famëlartë 4:76.
55. Kurani Famëlartë 23:94-95.
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37. Lutje për të përparuar në dije
Zoti i Madhërishëm të Dërguarit të Allahutsas i mësoi këtë lutje për të
pasur dritën hyjnore në vendimmarrjet e tij:

O Zoti im, më shto diturinë!56

38. Lutje për të kërkuar kthjelltësinë në shpirt,
lehtësinë në punë dhe ndikimin në gjuhë
Kur Hazret Musaias mori urdhrin prej Zotit që të shkonte në
oborrin mbretëror të Faraonit e t’i përcillte mesazhin e Tij, ai bëri
lutjen e mëposhtme. Hazret Asma Binti Emisra rrëfen: “Kam parë të
Dërguarin e Allahutsas në rrëzë të malit Thebir duke bërë të njëjtën
lutje. Ai po i lutej Zotit duke thënë: “O Zot! Të kërkoj të njëjtën gjë
që të ka kërkuar vëllai im, Musai”.57

O Zoti im! Më zgjero kraharorin! Më lehtëso punën dhe më
zgjidh nyjën e gjuhës, që ata ta kuptojnë fjalën time!58

39. Lutje për të kërkuar përparime shpirtërore
dhe faljen e Zotit
Allahu i Madhërishëm udhëzon besimtarët që të bëjnë pendesë të
sinqertë, sepse në këmbim të saj, Ai do t’ua largojë mëkatet dhe do
56. Kurani Famëlartë 20:115.
57. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 4, f. 295.
58. Kurani Famëlartë 20:26-29.
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t’i pranojë në xhenete me pëlqimin e Tij. Më pas ata do të kenë dritë
para dhe pas dhe do të luten:

O Zoti ynë! Plotësona dritën tonë dhe falna! Ti pa dyshim je i
Plotfuqishëm mbi çdo gjë.59

40. Lutje për të kërkuar vdekje gjatë besimit
dhe për të pasur fund të mbarë
Pas provës së burgut, Zoti i Madhërishëm i mundësoi Hazret Jusufitas
mbretërinë. Kur erdhën vëllezërit e tij së bashku me prindërit, Hazret
Jusufias bëri këtë lutje për ta falënderuar Zotin:

O Zoti im! Ti më ke dhënë një pjesë nga pushteti dhe më ke
mësuar dije për të interpretuar ëndrrat. O Krijuesi i qiejve
dhe i tokës! Ti je Miku im në këtë botë dhe në ahiret. Më jep
vdekjen kur jam i nënshtruar dhe më bashko me të sinqertët.60

41. Lutje e përulur për të kërkuar mirësi
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se në kohën kur Hazret Musaias
bëri lutjen e mëposhtme, gjendja e tij ishte kaq e mjerueshme,
59. Kurani Famëlartë 66:9.
60. Kurani Famëlartë 12:102.
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saqë qoftë për një kokërr hurme, ai varej nga të tjerët.61 Pas kësaj
lutjeje, Zoti i Madhërishëm jo vetëm që ia rregulloi qëndrimin dhe
ushqimin, por i dha familje dhe shtëpi në mërgim.

O Zoti im! Çfarëdo mirësie të më dërgosh, unë me të vërtetë
jam lypës për të.62

42. Lutje për të kërkuar riskun dhe paqen
Gjatë ndërtimit të Shtëpisë së Allahut, Hazret Ibrahimias i ishte lutur
Zotit që t’i siguronte paqe qytetit të Mekës dhe risk banorëve të tij
dhe, gjithashtu, fëmijët e tij t’i mbante larg idhujtarisë. Zoti ia pranoi
të gjitha këto lutje.63

O Zoti im! Bëje këtë qytet të paqes dhe ushqeji banorët e tij, që
besojnë në Allah dhe në ditën e fundit, me fruta të çdolloji.64

43. Lutje për kërkuar të mira materiale
dhe shpirtërore për fëmijët
Për të mira materiale dhe shpirtërore të fëmijëve të tij, Hazret
Ibrahimias kishte bërë edhe këtë lutje:
61. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 5, f. 125.
62. Kurani Famëlartë 28:25.
63. Tefsir Ed-Durrul-Menthur lis-Sujuti, vëll. 4, f. 86.
64. Kurani Famëlartë 2:127.
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O Zoti im! Kam vendosur disa nga fëmijët e mi në një luginë
të pambjellë, pranë Shtëpisë Sate të shenjtë o Zoti im, që ata
të kryejnë namazin. Bëj që zemrat e njerëzve të anojnë nga ata
dhe jepu ushqim prej të vjelave që ata të të falënderojnë. O Zoti
ynë! Ti pa dyshim e di atë që ne fshehim dhe atë që e zbulojmë.
Për Allahun asgjë nuk është e fshehtë, as në tokë e as në qiell.65

44.

O Zoti im! Bëje këtë qytet të paqes dhe më ruaj mua dhe fëmijët
e mi nga adhurimi i idhujve.66

45. Një lutje e dishepujve të Hazret Isaitas
Dishepujt i kishin kërkuar Hazret Isaitas që të lutej, që atyre t’u zbriste
një sofër qiellore e të kishin ushqim me bollëk. Atëherë Hazret Isaias
kishte bërë këtë lutje, së cilës Allahu i Madhërishëm i qe përgjigjur
duke thënë se do t’ia jepte sofrën, por kushdo që do të tregohej
mosmirënjohës, do ta ndëshkonte rëndë.

65. Kurani Famëlartë 14:38-39.
66. Kurani Famëlartë 14:36.
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O Allah! Zoti ynë! Zbritna një sofër prej qiellit, që të jetë festë
për ne, për të parin tonë dhe për të fundmin tonë, që të jetë
shenjë prej Teje, dhe na ushqe. Ti je Furnizuesi më i mirë.67

46. Lutje për të gjetur fuqinë, riskun
dhe për të shlyer borxhet
I Dërguari i Allahutsas këshilloi Hazret Muadhinra që të lexonte këto
dy ajete për të shlyer borxhet dhe i tha: “Çdo musliman hallexhi që
do t’i lexojë këto dy ajete, Zoti i Madhërishëm do ta lirojë atë nga
borxhi dhe nga halli. Mukatili thotë se të Dërguarit të Allahutsas i
është mësuar kjo lutje kur ai deshi të triumfonte mbi Persinë dhe
Perandorinë Romake”.68

O Allah! Zotëruesi i sundimit! Ti i jep sundimin kujt të duash
dhe ia merr sundimin kujt të duash. Ti nderon kë të duash
dhe poshtëron kë të duash. Mirësia është në dorën Tënde. Ti
67. Kurani Famëlartë 5:115.
68. Tefsir Kurtubi, pj. 4, f. 54.
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pa dyshim je i Plotfuqishëm mbi çdo gjë që dëshiron. Ti fut
natën te dita dhe ditën te nata. Ti nxjerr të gjallin nga i vdekuri
dhe të vdekurin nga i gjalli. Ti i jep pa masë atij që Ti do!69

47. Lutje për të kërkuar vendimin dhe fitoren prej Zotit
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se Hazret Shuejbias kur u
zhgënjye nga populli i tij se pse nuk udhëzohej, me anë të kësaj
lutjeje i kërkoi Zotit që të lëshonte vendimin e Tij përfundimtar. Pas
kësaj, populli i tij u shkatërrua nga një tërmet i fuqishëm.70

O Zoti ynë! Ti sundon çdo gjë me dije. Tek Allahu jemi
mbështetur. O Zoti ynë! Vendos me drejtësi midis nesh dhe
midis popullit tonë. Ti je më i miri prej të gjithë gjykatësve.71

48. Lutje për të kërkuar ndihmë
kur pushtoheni nga të tjerët
Populli i Hazret Nuhutas kur kaloi çdo kufi në mohimin e tij dhe e
quajti gënjeshtar, magjistar dhe të ligë, Hazret Nuhu i dërrmuar i
bëri këtë lutje Zotit të Madhërishëm:

(O Zoti im) Jam i pushtuar, më ndihmo!72
69. Kurani Famëlartë 3:27-28.
70. Tefsir Kurtubi, pj. 7, f. 251.
71. Kurani Famëlartë 7:90.
72. Kurani Famëlartë 54:11.
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49. Lutje për të kërkuar shenjë vendimtare
Hazret Nuhuas pasi u zhgënjye shumë nga populli i tij, iu lut Zotit të
shfaqte ndonjë shenjë vendimtare dhe ta shpëtonte atë dhe xhematin
e tij. Allahu i Madhërishëm ia dëgjoi lutjen dhe e fundosi popullin e
tij në ujë, kurse Nuhunas dhe besimtarët e tij i shpëtoi nëpërmjet një
anijeje, të cilën ata e kishin ndërtuar sipas udhëzimit të Zotit. Lutja e
Hazret Nuhutas ishte:

O Zoti im! Populli im më përgënjeshtroi. Prandaj, bëj gjykim të
qartë midis meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët
që janë me mua.73

50. Lutje për mohuesit dhe përgënjeshtruesit
Hazret Katadara tregon se Hazret Nuhuas e mallkoi popullin e tij
atëherë kur ai u lajmërua prej Zotit se asnjë prej tyre nuk do ta
besonte atë.

O Zoti im! Mos lër askënd prej mohuesve të banojë në tokë. Po
i le ata, patjetër do t’i devijojnë robërit e Tu dhe s’do të lindin
(gjë tjetër), veçse të ligë dhe mohues të ashpër.74
73. Kurani Famëlartë 26:118-119.
74. Kurani Famëlartë 71:27-28.
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51. Lutje për të kërkuar falje për veten,
për prindërit dhe për besimtarët
Pasi bëri lutjen kundër mohuesve dhe përgënjeshtruesve, Hazret
Nuhuas u lut për besimtarët:

O Zoti im! Më fal mua dhe prindërit e mi dhe këdo që hyri në
shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtaret.
Ndërsa mizorëve, shtojua vetëm humbjen.75

52. Lutje për udhëzimin e njerëzve
Ndër lutjet madhore që bëri Hazret Ibrahimias gjatë ndërtimit të
Shtëpisë së Allahut është edhe ajo, në të cilën ai kërkoi udhëzimin
e njerëzve. Për këtë lutje i Dërguari i Allahutsas thoshte: “Jam fryt i
lutjeve të babait tim Ibrahim”.76

O Zoti ynë! Dërgoju atyre një të dërguar (i cili të jetë) nga mesi
i tyre, që t’u recitojë ajetet e Tua, t’u mësojë librin, urtësinë dhe
t’i pastrojë ata. Me të vërtetë, Ti je i Plotfuqishmi, i Urti!77

75. Kurani Famëlartë 71:29.
76. Tefsir Kurtubi, pj. 2, f. 117.
77. Kurani Famëlartë 2:130.
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53. Lutje për të ndëshkuar armiqtë
Kur Hazret Musaias bëri lutjen e poshtëshënuar, u njoftua prej Zotit
që lutja i ishte pranuar dhe mori edhe porosinë që ai vetë të tregohej
i qëndrueshëm e të mos ndiqte rrugën e të paditurve:

O Zoti ynë! Ti pa dyshim i ke dhënë Faraonit dhe parisë së tij
luks dhe pasuri të jetës së kësaj bote. O Zoti ynë! Mos vallë me
qëllim që ata t’i devijojnë (të tjerët) nga rruga Jote?! O Zoti
ynë! Shkatërroji pasuritë e tyre dhe shtrëngoji zemrat e tyre,
sepse ata nuk do të besojnë derisa të shohin ndëshkimin e
dhimbshëm.78

54. Lutje për të kërkuar ndihmë kundër popullit keqbërës
Kur Hazret Lutias i bëri vërejtje popullit të tij për sjelljen e tyre dhe u
tha që të hiqnin dorë nga veprimet e pamoralshme, ata iu përgjigjën:
“Na sill ndonjë ndëshkim, nëse je i vërtetë!” Për këtë, Hazret Lutias
u lut:

O Zoti im! Ndihmomë kundër popullit keqbërës.79

78. Kurani Famëlartë 10:89.
79. Kurani Famëlartë 29:31.
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55. Lutje për të shpëtuar nga ndikimet
e popullit keqbërës
Populli jo vetëm që e refuzoi këshillën e Hazret Lutitas, por e
kërcënoi Lutin duke thënë: “Po këmbëngule më, do të të dëbojmë
nga vendi”. Atëherë Hazret Lutias bëri lutjen që vijon, për të cilën
Allahu i Madhërishëm thotë: “Ne ia pranuam lutjen dhe e shpëtuam
Lutin dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, kurse popullin e tij e
shkatërruam”.

O Zoti im! Shpëtomë mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë
ata.80

56. Lutje për të kërkuar shenjë kundër popullit mohues
Pasi mori parashikimin që do të fitonin Tokën e Shenjtë, Hazret
Musaias i porositi njerëzit e tij të hynin në të. Ata e refuzuan. Atëherë
Hazret Musaias bëri lutjen e mëposhtme, për shkak të së cilës Toka e
Shenjtë iu bë e ndaluar për dyzet vjet.

O Zoti im! Nuk kam fuqi për (të bindur) askënd, përveç vetes
dhe vëllait tim. Prandaj, na ndaj ne nga populli i pabindshëm.81

80. Kurani Famëlartë 26:170
81. Kurani Famëlartë 5:26.
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57. Lutja e Hazret Musait për t’u treguar mirënjohës
ndaj Zotit dhe për t’u distancuar nga të padrejtët
Hazret Musaias me pavetëdije qëlloi për vdekje një njeri dhe për këtë
ai i kërkoi falje Zotit. Zoti e njoftoi për faljen, dhe ai bëri këtë lutje
falënderimi:

O Zoti im! Për shkak se më bëre mirësi, nuk do të ndihmoj më
keqbërësit.82

58. Lutje për të kërkuar gjykim
Hazret Katadara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur shkonte për
luftë, ndër të tjera bënte sidomos këtë lutje83:

O Zoti im! Vendos me drejtësi. (O mohues!) Zoti ynë është i
Gjithëmëshirshmi, të cilit i kërkohet ndihmë kundër asaj që
trilloni ju.84

59. Lutje për të kërkuar mëshirë dhe lehtësim në punë
Për banorët e shpellës, Allahu i Madhërishëm thotë se ata ishin disa
burra që u fshehën nëpër shpella për ta mbrojtur njëshmërinë e
Zotit, dhe bënin këtë lutje:
82. Kurani Famëlartë 28:18.
83. Tefsir Ed-Durrul-menthur, lis-Sujuti, vëll. 4, f. 342.
84. Kurani Famëlartë 21:113.
50

Lutjet e Kuranit Famëlartë

O Zoti ynë! Na jep mëshirë dhe na udhëzo në çështjen tonë!85

60. Lutje për të kërkuar pasardhës të dëlirë
Për ta vijuar misionin e tij, Hazret Ibrahimias me këtë lutje i kërkoi
Zotit pasardhës të dëlirë, së cilës Zoti iu përgjigj duke thënë se atij do
t’i jepte një fëmijë të dhembshur:

O Zoti im! Dhuromë (trashëgimtar) prej të sinqertëve.86

61. Lutje për të kërkuar fëmijë të nënshtruar
dhe adhurues të Zotit
Hazret Ibrahimias bëri edhe këtë lutje kur ai dhe i biri, Hazret Ismailas,
po rindërtonin Shtëpinë e Allahut:

O Zoti ynë! Na bëj të bindurit e Tu dhe, edhe prej pasardhësve
tanë, bëj një popull Tëndin të bindur, na trego mënyrat e
adhurimeve dhe sakrifikimeve tona dhe na prano pendimin
duke na mëshiruar! Me të vërtetë, Ti je Pendimpranuesi,
Mëshirëbërësi!87
85. Kurani Famëlartë 18:11.
86. Kurani Famëlartë 37:101.
87. Kurani Famëlartë 2:129.
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62. Lutje për vete e për fëmijët që të bëhen adhurues
të Zotit dhe për të kërkuar falje për vete,
për prindërit dhe për të gjithë besimtarët
Hazret Ibni Xherixhira thotë: “Umeti i Hazret Ibrahimitas ka mbetur
gjithnjë adhurues i Zotit”. Ellama Sha’bi thotë: “Aq shumë më gëzon
lutja që kanë bërë Hazret Nuhuas dhe Hazret Ibrahimias për faljen e
krejt besimtarëve, burra e gra, saqë nuk do të gëzohesha kaq shumë
edhe sikur të kisha gjithë pasurinë botës”.88

O Zoti im! Më bëj mua dhe pasardhësit e mi ta ngremë
namazin dhe, o Zoti ynë, pranoje lutjen! O Zoti ynë! Më fal
mua dhe prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën kur të
bëhet kontrolli.89

63. Lutje për të kërkuar aftësinë e vendimmarrjes,
sinqeritetin, emër të mirë dhe xhenetin
I Dërguari i Allahutsas tha: “Njeriu pas abdesit, nëse përmend
emrin e Allahut dhe e bën këtë lutje të Hazret Ibrahimitas, Allahu i
Madhërishëm i jep ushqimin e xhenetit, sëmundjet ia bën shpagim të
mëkateve, i dhuron jetë fatbardhë dhe vdekje dëshmore. Mëkatet e tij
edhe sikur të jenë aq shumë sa shkuma e detit, do t’i falen. Atij i jepet
aftësia e vendimmarrjes, sinqeritet dhe emër i mirë në këtë botë”.90
88. Tefsir Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 4, f. 46.
89. Kurani Famëlartë 14:41-42.
90. Tefsir Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 4, f. 89.
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O Zoti im! Dhuromë urtësinë dhe më bashko me të sinqertët.
Te të mëvonshmit, më bëj gjuhë të së vërtetës. Më bëj një ndër
trashëgimtarët e xhenetit bekimplotë.91

64. Lutje për të pasur pushtet dhe
forcë të jashtëzakonshme
Lutja e poshtëshënuar e Hazret Sulejmanitas u pranua dhe, edhe
njerëzit më rebelë iu nënshtruan atij.
Hazret Salma Ibni El-Ekuara thotë se i Dërguari i Allahutsas kur bënte
ndonjë lutje, përmendte në veçanti atributin El-Uehab (Dhuruesi)
të Zotit të Madhërishëm. Për shembull thoshte: Subhana rabijel
A’la El-Uehab, domethënë I Shenjtë është Zoti im, i Lartësuari,
Dhuruesi.92 Të njëjtën gjë e shohim edhe në lutjen e mëposhtme të
Hazret Sulejmanitas:

O Zoti im! Më fal dhe më dhuro pushtet (të tillë), që pas meje
të mos i përkasë askujt. Ti je Dhuruesi i madh.93

91. Kurani Famëlartë 26:84-86.
92. Musned Ahmed, vëll. 4, f. 57.
93. Kurani Famëlartë 38:36.
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65. Lutje për të falënderuar Zotin, për të kërkuar
mundësinë e veprave të mira dhe pasardhës të dëlirë
Sipas rrëfimeve, i pari që bëri këtë lutje ishte Hazret Ebu Bekrira dhe
Zoti ia pranoi lutjen në atë mënyrë, që prindërit, vëllezërit dhe të
gjithë fëmijët e tij e pranuan Islamin.94

O Zoti im! Më mundëso të të falënderoj për bekimin që më dhe
mua dhe prindërve të mi; të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen dhe
m’i përmirëso fëmijët. Unë, sinqerisht, kthehem i penduar te
Ti dhe, pa dyshim, jam ndër të nënshtruarit.95

66. Edhe një lutje tjetër për të falënderuar Zotin
dhe për të kërkuar sinqeritet
Kur ushtria e Hazret Sulejmanitas kaloi nga lugina Nemla, populli i
atjeshëm u fut nëpër shtëpi nga frika e saj. Duke e parë këtë, Hazret
Sulejmanias bëri lutjen:

O Zoti im! Më mundëso të të falënderoj për bekimin që më dhe
mua dhe prindërve të mi; të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen
94. Tefsir Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 5, f. 41.
95. Kurani Famëlartë 46:16.
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dhe me mëshirën Tënde më prano në grupin e robërve të Tu
të sinqertë.96

67. Lutje për të kërkuar fëmijë të dëlirë
Hazret Zakariaas duke parë fruta jashtë stine te Hazret Merjemjaas (e
cila ishte nën kujdesin e tij) e pyeti: “Nga të kanë ardhur këto?” “Nga
Allahu”, iu përgjigj ajo. Kjo e tërhoqi fuqishëm Hazret Zakarianas, që
të bënte lutjen e mëposhtme. Lajmi i pranimit të kësaj lutjeje i erdhi
kur ai ende ishte në mihrab duke u falur dhe ai u njoftua se do të
kishte një fëmijë me emrin Jahja.97

O Zoti im! Dhuromë prej Vetes pasardhës të dëlirë. Ti pa
dyshim e dëgjon shumë lutjen.98

68. Lutje për të kërkuar fëmijë në moshën e thyer
Se sa bukur e bëri lutjen Hazret Zakariaas për të kërkuar fëmijë në
moshën e thyer, na e tregon vetë lutja e tij:

O Zoti im! Eshtrat më janë dobësuar. Koka më është zbardhur
nga thinjat, por, o Zoti im, kurrë nuk kam dalë i pafat kur të
96. Kurani Famëlartë 27:20.
97. Kurani Famëlartë 3:30-38.
98. Kurani Famëlartë 3:39.
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jam lutur Ty. Unë kam frikë nga ortakët e mi pas meje, ndërsa
gruan e kam shterpë. Pra, dhuromë një trashëgimtar, që të më
trashëgojë edhe mua dhe të trashëgojë edhe familjen e Jakubit.
Dhe, o Zoti im, bëje atë shumë të pëlqyer.99

69. Lutje për të shpëtuar nga vetmia dhe
për të pasur trashëgimtarë të denjë
Allahu i Madhërishëm thotë se kur Hazret Zakariaas bëri këtë lutje,
Ai ia pranoi duke ia përmirësuar shëndetin bashkëshortes së tij dhe
duke i dhënë Jahjanë.

O Zoti im! Mos më lër vetëm. Ti je më i miri nga të gjithë
trashëgimtarët.100

70. Lutje për të kërkuar bashkëshorte e fëmijë të dëlirë
dhe për t’u bërë model i mirë për ta
Duke përmendur cilësitë e robërve të të Gjithëmëshirshmit, Kurani
Famëlartë thotë se ata luten kështu:

O Zoti ynë! Dhurona prej bashkëshorteve dhe fëmijëve tanë
prehjen e syve dhe bëna udhëheqës të të devotshmëve.101
99. Kurani Famëlartë 19:5-7.
100. Kurani Famëlartë 21:90.
101. Kurani Famëlartë 25:75.
56

Lutjet e Kuranit Famëlartë

71. Lutje për të kërkuar mëshirë për prindërit,
për shkak të mirësive të tyre
Zoti i Madhërishëm i mësoi të Dërguarit të Allahutsas dhe umetit
të tij këtë lutje për prindërit. I Dërguari i Allahutsas thotë: “Fëmija
nuk mund t’ua shpërblejë prindërve derisa ta lirojë të atin nga
skllavëria”.102

O Zoti im! Mëshiroji të dytë, në atë mënyrë, siç ata më kanë
rritur kur unë isha i vogël.103

72. Lutje për të hipur në anije
Kur ndodhën përmbytjet, Hazret Nuhuas me udhëzimin hyjnor
kishte bërë këtë lutje duke hipur në anije. Anija e tij u ndal në majën
e malit Xhudi. I Dërguari i Allahutsas thoshte se kjo lutje për umetin
tim është një garanci që ai nuk do të fundoset.104

Me emrin e Allahut bëhet lundrimi dhe ankorimi i saj. Zoti im
pa dyshim është shumë Mëkatfalës, Mëshirëbërës.105

73. Lutje tjetër për të hipur në anije
Allahu i Madhërishëm e udhëzoi Hazret Nuhunas që, kur të hipte
në anije, së pari të thoshte: “Lavdia është e Allahut që na shpëtoi
102. Muslimi, Kitabul-itk, bab fadli itkil-ualid.
103. Kurani Famëlartë 17:25.
104. Tefsir Kurtubi, pj. 9, f. 37.
105. Kurani Famëlartë 11:42.
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nga populli mizor”, e më pas të bënte lutjen e mëposhtme. Këtë lutje
Hazret Aliura e bënte edhe kur hynte në xhami.106

O Zoti im! Më zbarko në një vend të bekuar dhe Ti je zbarkuesi
më i mirë.107

74. Lutje për të hipur në mjet udhëtimi
Profeti Muhammedsas kur hipte në mjet udhëtimi thoshte tri herë:
“Subhanallah, Elhamdulil-lah, Allahu ekber” (i Shenjtë është Allahu,
lavdia është e Allahut, Allahu është më i Madhi), dhe më pas bënte
këtë lutje:108

I Shenjtë është Ai që na e nënshtroi këtë dhe ne vetë nuk mund
ta nënshtronim. Ne pa dyshim te Zoti ynë do të kthehemi.109

75. Besimi në madhështinë absolute të Zotit
dhe në premtimet e Tij
I Dërguari i Allahutsas thotë se lutja e mëposhtme shërben edhe për të
gjetur sendet e humbura dhe për të kompensuar sendet e prishura.110
106. Tefsir Kurtubi, pj. 12, f. 120.
107. Kurani Famëlartë 23:30.
108. Muslimi, Kitabul-haxh, bab ma jekulu idha rekiba.
109. Kurani Famëlartë 43:14-15.
110. Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 2, f. 9.
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O Zoti ynë! Ti je Mbledhësi i njerëzve për ditën, në të cilën nuk
ka dyshim. Me të vërtetë, Allahu nuk e shkel premtimin.111

76. Lutje për të pasur fillim dhe fund të mbarë
dhe ndihmë të veçantë të Zotit
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen: “Pak para se të ndodhte mërgimi
drejt Medinës, të Dërguarit të Allahutsas iu zbrit ajeti i mëposhtëm, i
përbërë nga një lutje.112 Kjo lutje është e provuar për të pasur fillim
dhe fund të mbarë në çdo punë të mirë”.

O Zoti im! Më mundëso hyrjen me vërtetësi dhe daljen me
vërtetësi dhe më jep prej Vetes Sate ndihmës të fuqishëm.113

77. Lutje që veprat të kenë peshë
I Dërguari i Allahutsas tha: “Kushdo që lexon këto ajete pas namazit
ose pas mbarimit të mbledhjes, Zoti i Madhërishëm do t’i vlerësojë
shumë veprat e tij në ditën e gjykimit”.114

111. Kurani Famëlartë 3:10.
112. Buhariu dhe Muslimi.
113. Kurani Famëlartë 17:81.
114. Tefsir Ed-Durrul-Menthur, lis-Sujuti, vëll. 4, f. 295.
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I pastër është Zoti yt, Zoti i nderit, nga gjithçka që trillojnë ata.
Paqja qoftë mbi të dërguarit dhe lavdia është e Allahut, Zotit
të botëve!115

78. Lutje për t’u dërguar paqe
njerëzve të zgjedhur të Zotit
Zoti i Madhërishëm i mësoi Profetit Muhammedsas këtë lutje për t’u
dërguar paqe njerëzve të zgjedhur të Tij:

Lavdia është e Allahut dhe paqja qoftë mbi robërit e Tij, të cilët
Ai i ka zgjedhur. A është më i mirë Allahu apo ai që ata ia bëjnë
ortak?!116

79. Lutje për t’u kthyer tek Allahu dhe
për të treguar besim të përsosur
Hazret Musaias kur nuk përballoi dot një shfaqje të madhështisë së
Zotit, i ra të fikët. Pasi e mori veten, ai bëri këtë lutje:

115. Kurani Famëlartë 37:181-183.
116. Kurani Famëlartë 27:60.
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I Shenjtë je Ti. Po kthehem i penduar te Ti dhe unë jam i pari
ndër besimtarët.117

80. Lutje për ta pasur Zotin të mjaftueshëm
Hazret Ibrahimias këtë lutje e kishte bërë kur e hodhën në zjarr
kundërshtarët e tij:118

Neve na mjafton Allahu dhe sa Kujdestar i mirë është Ai!119

81. Lutje për të kërkuar vendim hyjnor
Rreth lutjes që vijon, Seid Ibni Hasna thotë: Unë di një ajet me të cilin
çfarëdo që t’i kërkojë robi Zotit, Ai ia jep. Me këtë lutje i Dërguari i
Allahutsas niste namazin e tehexhudit dhe para saj shtonte edhe fjalët:
“O Allah! Zoti i Xhibrailit, i Mikailit dhe i Israfilit!”120

O Allah! Krijuesi i qiejve dhe i Tokës! I Dijshmi i së fshehtës
dhe i të dukshmes! Ti do të gjykosh robërit e Tu për (çdo)
çështje ku ata kundërshtojnë.121
117. Kurani Famëlartë 7:144.
118. Buhariu, Kitabut-tefsir, sure Ali-Imran.
119. Kurani Famëlartë 3:174.
120. Tefsir Kurtubi, pj. 15, f. 265.
121. Kurani Famëlartë 39:47.
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82. Lutje për të pasur ndihmën hyjnore gjatë
kundërshtimit nga populli
Për shkak të lutjes së Hazret Nuhutas që vijon, Allahu i Madhërishëm
e shpëtoi atë nga furtuna dhe nga populli përmes një anijeje.

O Zoti im! Ndihmomë, sepse ata më kanë përgënjeshtruar.122

83. Shfaqja e besimit kur i dëgjon premtimet hyjnore
Besimtarët dijeplotë kur dëgjojnë fjalën e Zotit, bien në sexhde te
pragu i Tij dhe i luten:

I Shenjtë është Zoti ynë. Premtimi i Zotit tonë do të përmbushet
pashmangshmërisht.123

84. Lutje që duhet bërë në mëngjes e në mbrëmje
për të kompensuar gabimet
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen se i Dërguari i Allahutsas ka
thënë: “Ai që lexon këto ajete në mëngjes, i kompenson paraprakisht
gabimet që bën gjatë ditës që vjen dhe ai që i lexon në mbrëmje, i
kompenson gabimet që bën gjatë natës që vjen.124

122. Kurani Famëlartë 23:27.
123. Kurani Famëlartë 17:109.
124. Ebu Daudi, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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Pra, Allahu është i Pastër (në çdo rrethanë), edhe atëherë kur
ngryseni, edhe atëherë kur gdhiheni. E Atij është lavdia në
qiej e në Tokë. Edhe kur errësohet, edhe kur hyni në mesditë.
Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe nxjerr të vdekurin nga i
gjalli. Ai ngjall tokën pas vdekjes së saj. Në këtë mënyrë do të
nxirreni edhe ju.125

85. Lutja e besimtarëve kur janë në vështirësi
Besimtarët e durueshëm të Zotit, kur i kap ndonjë vështirësi a
fatkeqësi, bëjnë lutjen që vijon, për shkak të së cilës ata gëzojnë
mëshirën dhe bekimet e Zotit të tyre dhe konsiderohen të udhëzuar.126
Hazret Husejn Ibni Aliura tregon se besimtari që bën këtë lutje gjatë
vështirësisë, Zoti i Madhërishëm në të njëjtën masë ia kompenson
me shpërblim.127
Kjo është arsyeja që edhe sendet e humbura gjenden me anë të kësaj
lutjeje:

Sigurisht, jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi.128
125. Kurani Famëlartë 30:18-20.
126. Kurani Famëlartë 2:158-156.
127. Ibni Maxha, Kitabul-xhenaiz, bab ma xha’a fis-sabr.
128. Kurani Famëlartë 2:157.
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86. Lutje për t’ia dedikuar fëmijën Zotit
Nëna e Hazret Merjemesas këtë lutje e bëri për t’ia dedikuar Zotit të
Madhërishëm fëmijën që kishte në bark, lutje të cilën Zoti ia pranoi
dhe asaj i dha një vajzë jashtëzakonisht të dëlirë, që ishte pikërisht
Hazret Merjemjaas.

O Zoti im! Atë që kam në barkun tim, ta kam dedikuar Ty,
duke e liruar (nga çështjet e botës). Pranoje këtë prej meje! Pa
dyshim, Ti je Dëgjuesi, i Gjithëdijshmi.129

87. Lutja e robërve të Zotit përballë përbuzjes
së përgënjeshtruesve
Mohuesit dhe përgënjeshtruesit e shenjave të Zotit të Madhërishëm
kur të pranojnë fajin e tyre në ditën e gjykimit, Zoti i Madhërishëm
do t’u thotë: “Shporruni dhe mos komunikoni me Mua, sepse keni
përqeshur robërit e Mi që bënin këtë lutje”. Gjithashtu, Zoti do t’i
njoftojë robërit e tij që, për shkak të durimit të tyre, Ai i ka shpërblyer
shumë. Lutja e robërve të Zotit është si vijon:

O Zoti ynë! Ne besuam! Prandaj, falna dhe mëshirona! Ti je më
i miri prej të gjithë mëshiruesve.130

129. Kurani Famëlartë 3:36.
130. Kurani Famëlartë 23:110.
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88. Lutje që duhet bërë në mëngjes e në mbrëmje
për të larguar brengat
Hazret Ebu Derdara tregon se ai që bën këtë lutje në mëngjes e në
mbrëmje nga shtatë herë, Allahu i Madhërishëm do t’ia largojë
brengat që ai ka për botën dhe për përtejbotën.131

Më mjafton Allahu. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek
ai u mbështeta. Ai është Zoti i arshit madhështor.132

89. Lutje për të pasur mbrojtjen e Zotit nga çdo e keqe
Hazret Abdullahura tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë: “Lexoni
tri suret e fundit të Kuranit para se të flini gjatë natës, sepse ato janë
të pashoqe për të kërkuar mbrojtje”.133
Hazret Ajshjara rrëfen: “Sa herë që i Dërguari i Allahutsas sëmurej,
lexonte dy suret e fundit të Kuranit dhe frynte në trupin e tij. Në
ditët e fundit të jetës së tij, kur gjendja iu përkeqësua, unë i lexoja
këto sure, fryja në duart e mia dhe ia fërkoja trupin”.134

131. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
132. Kurani Famëlartë 9:129.
133. Nisai, Kitabul-istiadha, bab 1.
134. Buhariu, Kitab fadailil-Kuran, bab fadili-muavadhat.
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89. Surja El-IKHLAS

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Thuaj: Ai, Allahu është i Vetëm. Allahu është i Pavaruri. Ai
nuk ka lindur (askënd) dhe as nuk është i lindur. Askush nuk
ka qenë asnjëherë i barabartë me Të.135

90. Surja El-Felek

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Thuaj: Kërkoj mbrojtjen e Zotit të agimit; nga e keqja e asaj
që Ai ka krijuar; nga e keqja e errësuesit kur sjell errësirë; nga
e keqja e atyre që fryjnë në nyje dhe nga e keqja e ziliqarit kur
shpreh zili.136

135. Kurani Famëlartë 112:1-5.
136. Kurani Famëlartë 113:1-6.
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91. Surja En-Nas

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Thuaj: Kërkoj mbrojtjen e Zotit të njerëzve; të Sunduesit të
njerëzve; të Adhuruarit të njerëzve, nga e keqja e pëshpëritjes
së djallit që fshihet pas pëshpëritjes, që pëshpërit në zemrat e
njerëzve; qoftë të xhindëve, qoftë të njerëzve.137

92. Një lutje e bukur
për pranimin e adhurimeve dhe lutjeve
Gjatë rindërtimit të Shtëpisë së Allahut, Hazret Ibrahimias ka bërë
disa lutje. Lutja e fundit e tij ishte:

O Zoti ynë! Pranoje këtë prej nesh! Me të vërtetë, Ti je Dëgjuesi,
i Dijshmi!138

137. Kurani Famëlartë 114:1-7.
138. Kurani Famëlartë 2:128.
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Lutjet dhe përgjërimet
e Profetit Muhammed
paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të

Lutjet dhe përgjërimet e Profetit Muhammed sas

Parathënie
Me rastin historik të njëqindvjetorit të Xhematit, më 1989, i bëra
kërkesë Hazret Kalifit të Katërtra që, duke hyrë në shekullin e dytë,
do të ishte mirë t’i bënim dhuratë Xhematit një përmbledhje me të
paktën 100 lutje të Profetit Muhammedsas. Kalifi, me shumë mirësi,
tha: “Ide shumë e mirë është kjo”, dhe më ngarkoi ta realizoja këtë
detyrë. Kështu, gjatë xhelsa salanës së Anglisë të vitit 1989, Zoti më
mundësoi t’ia paraqisja Kalifit përmbledhjen, të cilën ai ia dërgoi
Drejtorit të Botimeve, z. Sejid Abdul Heji, për të marrë këshillë. Ai
këshilloi që kjo përmbledhje të mos kufizohet vetëm deri në njëqind
lutje, por t’i shtohen edhe disa lutje të tjera të dobishme e të praktikuara
nga Profeti Muhammedsas. Pasi iu shtuan edhe ato, Hazret Kalifi i
Katërtra dha miratimin e botimit të kësaj përmbledhjeje, e cila, deri
më tani është botuar disa herë këtu në Rabvah, nëpërmjet Shakur
Bhait dhe në Kadian, nëpërmjet Drejtorisë së Botimeve.
Ndihej fort nevoja e një përmbledhjeje që sillte lutjet e Profetit
Muhammedsas. Inshallah, me anë të këtij libri kjo nevojë do të
përmbushet më së miri, në të cilin te çdo lutje është përmendur edhe
historiku i saj!
Një aspekt shumë i bukur i udhëheqësit tonë, Hazret Muhammeditsas,
është larmishmëria e tij, që rrezatonte jo vetëm në punët e tij të
përditshme, por edhe në lutjet e tij. Kjo është arsyeja se për një punë
të caktuar shpesh gjejmë disa lutje të tij. Me këtë shumëllojshmëri
lutjesh të tij, mbase ai synonte jo vetëm përqendrimin, por edhe
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pasqyrimin e realitetit dhe që përsëritja e disa lutjeve të mësuara
përmendsh të mos bëhej thjesht një rit.
Në pjesën e parë të kësaj përmbledhjeje, që përbëhet nga më shumë
se dyqind lutje, ju sjellim lutjet që Profetisas bënte në raste të caktuara,
kurse në pjesën e dytë të tij do të gjeni lutjet e tij të ndryshme, që ai
vazhdimisht i bëri Zotit të Madhërishëm me sinqeritet, përulësi dhe
përgjërim. Përzgjedhja e fjalëve dhe thellësia e kuptimeve të këtyre
lutjeve përbëjnë dëshmi të gjallë se ky Profet analfabet ka pasur
aftësinë më të lartë shprehëse.
Këto përgjërime, nga njëra anë, hedhin dritë mbi përulësinë e
skajshme dhe besimin e palëkundur të Profetitsas ndaj Zotit të
Madhërishëm dhe, nga ana tjetër, rrezatojnë fuqishëm dashurinë
ndaj Zotit që dallgëzonte në zemrën e tij të sinqertë.
E vërteta është se Profeti Muhammedsas na bëri mirësi shumë të
madhe, duke na lënë një thesar kaq të paçmueshëm lutjesh. Që t’i
jemi mirënjohës, nuk kemi ndonjë rrugë tjetër, përveçse të lutemi
për të e t’i dërgojmë salavate atij.
Zoti bëftë që, përmes këtyre lutjeve, ne të gëzojmë dashurinë ndaj
Tij dhe ndaj të dashurit të Tij dhe të gjejmë bekimin e pranimit të
lutjes! Amin!
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I Shenjtë është Allahu, me lavdinë e Tij! I Shenjtë është Allahu,
i Madhërishmi! O Allah! Lartësoje Muhammedin dhe popullin e
Muhammedit.
Në këmbim të kësaj dhurate të bukur me lutje, do t’u bëja kërkesë
modeste vëllezërve dhe motrave për lutje të veçanta edhe për mua.
Allahu i Madhërishëm na mundësoftë të bëjmë lutje të pranueshme,
sipas praktikës së të Dërguarit të Allahutsas! Amin!
Gjatë botimit të dytë, në vitin 2000, kjo përmbledhje për herë të
parë u radhit në kompjuter dhe u botua me disa lutje shtesë. Më
pas, në botimin e 2005-ës, iu shtuan edhe lutje të tjera. Në 2014-ën,
kjo përmbledhje u botua sërish, pas rishikimit të referencave, punë
të cilën e realizoi z. Asif Halil, misionar i Xhematit. Për rishikimin e
përkthimit të lutjeve në gjuhën urdu, kanë kontribuuar z. Ataun-Nur
dhe z. Basil Ahmed Basharat, të dy misionarë të Xhematit. Allahu i
shpërbleftë të gjithë!
Allahu i Madhërishëm shpërbleftë edhe Shakur Bhain, i cili vijon ta
botojë këtë libër për dobinë e të gjithëve!
Ues-selam
Kërkues i lutjeve
Hafiz Muzaffar Ahmad
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Lutje për të kërkuar bekimet e Zotit në synime e në vepra
Hazret Ebu Bekrira rrëfen se, kurdoherë që i Dërguari i Allahutsas
dëshironte të bënte ndonjë punë, lutej:

O Allah! Më mundëso të mirën dhe më mundëso të bëj
zgjedhjen e duhur!139

Lutje për të gjetur dashurinë e Zotit
Abdullah ibni Jezid El-Ensarira thotë se njëra ndër lutjet që bënte i
Dërguari i Allahutsas ishte edhe kjo:

O Allah! Dhuromë dashurinë Tënde, dashurinë e atij, dashuria
e të cilit më bën dobi pranë Teje. O Allah! Atë që më ke dhuruar
dhe që e dua, ktheje në forcë për mua për të fituar atë që Ti e
do. Atë që Ti ma largon prej meje dhe që e dua, zëvendësoje me
atë që Ti e do.140

Një lutje e Hazret Dauditas
Hazret Ebu Dardara tregon se Hazret Daudias, që e adhuronte Zotin
më shumë se kushdo tjetër, për të pasur dashurinë e Zotit bënte këtë
lutje:
139. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 86.
140. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 74.
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O Allah! Të kërkoj dashurinë Tënde! Dashurinë e atij që Ti
e do; veprën që më sjell te dashuria Jote! O Allah! Dashurinë
Tënde bëje për mua më të dashur sesa vetja ime, pasuria ime,
familja ime dhe uji i ftohtë!141

Lutje për të shkuar në banjë
Hazret Enesira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur shkonte për të
kryer nevojat personale, bënte këtë lutje:

O Allah! Më mbro nga e ndyra dhe të ndyrat!142

Lutje për të dalë nga banja
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur kthehej nga
kryerja e nevojave personale, bënte këtë lutje:
Të kërkoj falje (o Zot)!143

141. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 74.
142. Buhariu, Kitabut-da’vat, bab ed-dua endal-khala.
143. Tirmidhiu, Kitabut-tahara, bab ma jekulu idha kheraxha minel khala.
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Hazret Ebu Dherr Gefarira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur kthehej
nga kryerja e nevojave personale, bënte këtë lutje:

Lavdia është e Allahut, që ma largoi shqetësimin dhe më dha
shëndet!144

Lutje për abdes
Hazret Omer Ibnil-Hatabira rrëfen se i Dërguari i Allahutsas kur
mbaronte abdesin, thoshte këto fjalë:

Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është
i Vetëm, i Pashoq. Dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i
Dërguari i Tij. O Allah! Më bëj ndër të penduarit dhe ndër të
pastrit.
I Dërguari i Allahutsas gjithashtu thoshte, se ai që lutet në këtë mënyrë
pas abdesit, i hapen dyert e xhenetit.145

Lutje gjatë ezanit
Hazret Ebu Said Hudrijura thotë se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
“Kur të dëgjoni ezanin, përsëritni fjalët e myezinit”. Gjithashtu
thuhet nga Hazret Omerira: “Ai që i përsërit me sinqeritetin e zemrës
fjalët e ezanit bashkë me myezinin dhe kur thuhet Haj-ja alas-salat
dhe Haj-ja alal-falah, thotë:
144. Ibni Maxha, Kitabut-tahara, bab ma jekulu idha kheraxha minel khala.
145. Tirmidhiu, Kitabut-tahara, bab ma jekulu ba’del-uedu.
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“Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër përveç Allahut”,
do të hyjë në xhenet”.146

Lutje pas ezanit
Hazret Xhabir Ibni Abdullahra rrëfen se i Dërguari i Allahutsas ka
thënë:
Ai që lutet me këto fjalë pas dëgjimit të ezanit, do të meritojë
ndërmjetësimin tim në ditën e gjykimit:

O Allah! O Zoti i kësaj thirrjeje të përsosur dhe namazit
të ngritur! Dhuroji Muhammedit (sa) mundësinë e
ndërmjetësimit, epërsinë, nivelin e lartë dhe caktoje atë në
gradën e pëlqyer që Ti ia premtove.147

Lutje kur del nga shtëpia për namaz
Hazret Ebu Seid Hudrijra thotë: “Kam dëgjuar të Dërguarin e
Allahutsas duke thënë se ai që bën këtë lutje gjatë kohës kur del nga
shtëpia për namaz, Allahu i Madhërishëm i cakton shtatëdhjetë mijë
engjëj, të cilët kërkojnë falje për të dhe Vetë Allahu i Madhërishëm i
kushton vëmendje namazit të tij:
146. Muslimi, Kitabus-salat, bab istixhabul-keul mithl ue kulil-muadhin.
147. Buhariu, Kitabul-adhan, bab ed-dua endan-nida; Sunen El-Kubra, vëll.
1, f. 410.
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O Allah! Të kërkoj me të drejtën që gëzojnë kërkimtarët
pranë Teje dhe me të drejtën e ardhjes sime drejt Teje. Ti e
di që mua nuk më ka nxjerrë (nga shtëpia) as krenaria e as
mburrja, as reklamimi e as dukja, por kam dalë për t’u larguar
e për të ikur nga mëkatet e mia e për të ardhur te Ti. Kam dalë
duke shpresuar mëshirën Tënde dhe duke u frikësuar prej
ndëshkimit Tënd. Kam dalë duke iu shmangur mospëlqimit
Tënd dhe duke dëshiruar pëlqimin Tënd. O Zot! Të kërkoj që
me mëshirën Tënde të më shpëtosh prej zjarrit.148

Lutje për të shkuar në xhami
Hazret Abdullah Ibni Amr Ibnil Asira rrëfen se i Dërguari i Allahutsas
kur hynte në xhami, bënte lutjen e mëposhtme. Në rrëfimin e tij
gjithashtu thuhet se ai që bën këtë lutje, për të shejtani shprehet: “Ky
njeri për gjithë ditën e sotme ka marrë mbrojtjen kundër meje”.

Kërkoj mbrojtjen e Allahut të Madhërishëm, të fytyrës së Tij bujare
dhe të sundimit të Tij të përhershëm nga shejtani i mallkuar.149
148. Ibni Maxha, Kitabul-masaxhid, bab el-meshij iles-salat.
149. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekuluhur-rexhulu enda dukhulil-mesxhid.
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Lutje kur hyn në xhami
E bija e të Dërguarit të Allahutsas Hazret Fatimara rrëfen se i Dërguari
i Allahutsas kur hynte në xhami, bënte këtë lutje:

Me emrin e Allahut! Bekimi dhe paqja qofshin mbi të
Dërguarin e Allahut! O Zoti im! M’i fal gjynahet dhe më hap
dyert e mëshirës Sate!150

Lutje kur del nga xhamia
I Dërguari i Allahutsas kur dilte nga xhamia, bënte këtë lutje:

Me emrin e Allahut! Bekimi dhe paqja qofshin mbi të
Dërguarin e Allahut! O Zoti im! M’i fal gjynahet dhe më hap
dyert e bekimit Tënd!151

Lutje të ndryshme për të filluar namazin
(1) Hazret Aliura rrëfen se i Dërguari i Allahutsas kur thoshte tekbirin
(Allahu Ekber) për të nisur namazin, lutej me këto fjalë:

150. Tuhfatudh-dhakirin, lish-Sheukani, vëll. 1, f. 145.
151. Tuhfatudh-dhakirin, lish-Sheukani, vëll. 1, f. 146.
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E ktheva vëmendjen time duke ia përkushtuar Atij që ka
krijuar qiejt dhe Tokën dhe unë nuk jam ndër idhujtarët.
Namazi im, sakrifica ime, jeta ime dhe vdekja ime me të
vërtetë janë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka ortak. Për
këtë jam urdhëruar dhe jam ndër të bindurit. O Allah! Ti je
Sunduesi. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Ti je Zoti im e
unë robi Yt. I kam bërë padrejtësi vetes dhe e pranoj gjynahun
tim. Prandaj, më fal të gjitha gjynahet e mia, sepse askush nuk
mund të m’i falë gjynahet përveç Teje. Udhëzomë për virtytet
më të mira, sepse askush nuk mund të më udhëzojë për këtë
përveç Teje. Largomë nga veset, sepse askush nuk mund të më
largojë nga ato përveç Teje. Kam ardhur te Ti dhe ky nder më
erdhi prej Teje. E gjithë mirësia është në duart e Tua, kurse
e keqja nuk mund të jetë prej Teje. Jam me Ty dhe vij drejt
Teje. Ti zotëron bekime e madhështi. Ty të kërkoj falje dhe te
Ti kthehem i përulur.152
152. Muslimi, Kitabus-salatil-musafirin, bab ed-dua fi salatil-lejli ue kijamihi.
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(2) Hazret Ebu Seid Hudrijura tregon se i Dërguari i Allahutsas në
fillim të namazit, para se të recitonte suren El-Fatiha, bënte këtë lutje:

I Shenjtë je, o Allah, me gjithë lavdinë Tënde! I bekuar është
emri Yt, e lartë është madhështia Jote dhe nuk ka të adhuruar
tjetër përveç Teje!153
(3) Hazret Ebu Hurejrahra rrëfen: “Pyeta të Dërguarin e Allahutsas:
“Shoh që qëndroni i heshtur midis tekbirit dhe recitimit të sures
El-Fatiha. Çfarë thoni gjatë kësaj kohe?” I Dërguari i Allahutsas më
tregoi këtë lutje:

O Allah! Më largo nga mëkatet e mia, ashtu siç e ke larguar
Lindjen nga Perëndimi. O Allah! Më pastro nga mëkatet e mia,
ashtu siç pastrohet papastërtia nga rroba e bardhë. O Allah!
Laji me ujë, borë dhe akull mëkatet e mia!154

Lutje të ndryshme në rùku
(1) Hazret Hudhejfara tregon se i Dërguari i Allahutsas në rùku thoshte:

I Shenjtë është Zoti im, i Madhërishmi!155
153. Tirmidhiu, Kitabus-salat, ma jekulu enda iftitahis-salat.
154. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab ma jekulu ba’det-takbir.
155. Tirmidhiu, Kitabus-salat, bab et-tasbih fir-ruku ues-suxhud.
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(2) Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas në rùku e në
sexhde thoshte:
I denjë për t’u përkujtuar shumë, shumë i Pastër, Zoti i engjëjve
dhe i shpirtit!156
(3) Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas në rùku e në
sexhde bënte edhe këtë lutje:

O Allah! O Zoti ynë! I Shenjtë je Ti me gjithë lavdinë Tënde! O
Allah! Më fal mua!157
(4) Hazret Auf Ibni Malikura e dëgjoi të Dërguarin e Allahutsas duke
bërë këtë lutje në rùku:

I Shenjtë është Ai që zotëron fuqinë, sundimin, krenarinë dhe
madhështinë!158
(5) Hazret Aliura dhe Hazret Xhabir Ibni Abdullahu thonë se i
Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje në rùku:

O Allah! Për ty u përkula (bëra rùku). Ty të besova. Ty t’u
dorëzova. Te Ti u mbështeta. Ti je Zoti im. Për Allahun, Zotin
156. Muslimi, Kitabus-salat, bab ma jekulu fir-ruku.
157. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab dua fir-ruku.
158. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekuluhur-rexhul fi rukuihi ue suxhudihi.
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e botëve, po përulen dëgjimi dhe shikimi im, mishi dhe gjaku
im, kockat dhe truri im dhe të gjitha gjymtyrët e mia.159

Lutje gjatë qëndrimit (kijamit) pas rùku-së
(1) Hazret Ebu Seid Hudrijura tregon se i Dërguari i Allahutsas pasi
ngrinte kokën nga rùkuja, bënte këtë lutje:

O Allah, o Zoti ynë! E Jotja është lavdia. Të gjithë qiejt dhe toka
janë të mbushura me lavdinë ndaj Teje dhe çfarëdo tjetër që
të sjellësh pas kësaj, sërish mund të mbushet me lavdinë ndaj
Teje. Mirënjohja dhe nderi të takojnë Ty. Sado që të falënderon
robi, Ti e meriton falënderimin e tij. Të gjithë jemi robërit e
Tu. O Allah! Askush nuk mund ta pengojë atë që Ti jep, as nuk
mund të japë ndokush diçka që Ti e refuzon. Asnjë i nderuar
nuk mund të përfitojë nga nderi i vet përballë Teje.160
(2) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas gjatë kohës
kur ngrihej nga rùku thoshte:

(Samiallahu limen hamida)
Allahu e dëgjoi atë, që e lavdëroi Atë!
159. Nisai, Kitab sifatis-salat, bab neu akhir minedh-dhikr.
160. Muslimi, Kitabus-salat, bab ma jekulu idha rafa’a ra’sahu miner-ruku.
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Dhe më pas bënte këtë lutje:

O Allah! O Zoti ynë! Lavdia është e Jotja!161
(3) Hazret Rafia Ibni Zerkira rrëfen:
Një ditë falëm namazin pas të Dërguarit të Allahutsas. Kur ai e ngriti
kokën nga rùku dhe tha semiallahu limen hamida, një njeri tha:

O Zoti ynë! Lavdia është e Jotja! Lavdi e shumtë, e pastër dhe e
bekuar!162
Pas namazit, i Dërguari i Allahutsas tha:
Pashë më shumë se 30 engjëj dhe secili prej tyre nxitonte të ishte i
pari për t’i shkruar këto fjalë.

Lutje të ndryshme në sexhde
(1) Hazret Hudhejfara tregon se i Dërguari i Allahutsas në sexhde
thoshte:
I Shenjtë është Zoti im, i Lartësuari.163
(2) Hazret Ajshjara rrëfen: “Një natë, kur nuk e gjeta të Dërguarin e
Allahutsas në shtrat, u shqetësova. Fillova ta kërkoja në errësirë duke
161. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab fadli “Allahuma rabana ue lakel hamd”.
162. Po aty.
163. Tirmidhiu, Kitabus-salat, bab et-tesbih fir-ruku ues-suxhud.
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prekur me duar andej-këtej dhe më në fund e gjeta, ndërkohë ai ishte
në sexhde dhe po bënte këtë lutje:

O Allah! Më fal mëkatet e mia, edhe ato që kam fshehur, edhe
ato që kam zbuluar”.164
(3) Sipas rrëfimit të Ebu Hurejrasra, i Dërguari i Allahutsas në sexhdet
e tij bënte këtë lutje:

O Allah! Më fal të gjitha mëkatet e mia, edhe të voglat, edhe të
mëdhatë, edhe të parat, edhe të fundit, edhe të fshehtat, edhe
jo të fshehtat!165
(4) Hazret Muhammed Ibni Muslimara rrëfen se i Dërguari i Allahutsas
në sexhdet e tehexhudit (të namazit të natës) bënte këtë lutje:

O Allah! Për Ty rashë në sexhde. Ty të besova. Ty t’u dorëzova.
O Allah! Ti je Zoti im. Fytyra ime po i bën sexhde Atij që e
krijoi, e zbukuroi dhe i dhuroi veshët dhe sytë. I Bekuar është
Allahu, Krijuesi më i përsosur!166

164. Muslimi, Kitabus-salat, bab ed-dua fis-suxhud.
165. Muslimi, Kitabus-salat, bab ma jekulu fir-ruku, ues-suxhud.
166. Muslimi, Kitab salatil-musafirin, bab ed-dua fi salatil-lejl.
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(5) Hazret Ajshjara rrëfen:
Një natë të Dërguarin e Allahutsas nuk e gjeta në shtëpi. Duke e
kërkuar shkova deri në xhami, ku e gjeta në sexhde. Gjunjët i kishte
të ngulura në dhé dhe po lutej:

O Allah! Kërkoj mbrojtjen e pëlqimit Tënd nga mospëlqimi Yt;
të faljes Tënde nga ndëshkimi Yt. Kërkoj mbrojtjen Tënde prej
Teje. Nuk mund ta përmbledh lavdërimin Tënd. Ti je ashtu siç
e ke përshkruar Veten Tënde!167

Lutje midis dy sexhdeve
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen se i Dërguari i Allahutsas bënte
këtë lutje midis dy sexhdeve:

O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më dhuro shëndet,
më përmirëso, më ushqe dhe më lartëso!168

Lutje në teshehud
Hazret Abdullah Ibni Mesudira rrëfen:
Kur falnim namaz pas të Dërguarit të Allahutsas, thoshim: “Paqja
167. Po aty.
168. Ibni Maxha, Ikamatus-salat, bab ma jekulu bejnas-sexhdatejn; Mustadrik
Hakim, vëll. 1, f. 262, 271.
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qoftë mbi Allahun!” I Dërguari i Allahutsas tha: “Allahu Vetë është
paqe [domethënë burimi i paqes], ndaj, kur të jeni të ulur në namaz,
lutuni me këto fjalë:

Për Allahun janë dhuratat, adhurimet dhe të pastrat
(lavdërime). Paqja qoftë mbi ty, o Profet, dhe mëshira dhe
bekimet e Allahut po ashtu! Paqja qoftë mbi ne dhe mbi
të gjithë robërit e sinqertë të Allahut! Dëshmoj se nuk ka të
adhuruar tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi
është robi dhe i Dërguari i Tij.169

Salavatet
Hazret Abdurrahman Ibni Ebi Lejla rrëfen: “Më takoi Hazret Kab
Ibni Uxhrah dhe më tha: “A të jap një dhuratë? “Patjetër”, – i thashë.
Atëherë ai më tregoi se ata e kishin pyetur një ditë të Dërguarin e
Allahutsas: “Ne e dimë se si duhet t’ju dërgojmë selam [paqja, mëshira
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ty, o i Dërguar!], por nuk e dimë
se si duhet t’ju dërgojmë salavate [sepse në porosinë e Kuranit thuhet
“Dërgojini salavate dhe shumë selam” (Kurani Famëlartë 33:57)] I
Dërguari i Allahutsas u përgjigj: “Mund të më dërgoni salavate në
këtë mënyrë”:

169. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab et-teshehed fil-akhira
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O Zot! Lartësoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e
lartësove Ibrahimin dhe popullin e tij! Me të vërtetë, Ti je i
Lavdëruar dhe i Nderuar!
O Zot! Bekoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e
bekove Ibrahimin dhe popullin e tij! Me të vërtetë, Ti je i
Lavdëruar dhe i Nderuar!”170

Lutje për të kërkuar të mirat e botës dhe të besimit
E pyetën Hazret Enesinra, shërbëtorin e të Dërguarit të Allahutsas, se
cilën lutje bënte më së shumti i Dërguari i Allahutsas? Ai u tregoi këtë
lutje (që thuhet pas teshehudit).

O Allah, o Zoti ynë! Jepna të mirën në këtë botë, të mirën në
ahiret dhe shpëtona nga ndëshkimi i zjarrit!171

Lutje për të kërkuar mbrojtje nga ndëshkimi i varrit dhe
nga fatkeqësitë e tjera
Sipas Hazret Ajshesra, i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje gjatë
namazit, kurse sipas Ebu Hurejrasë e bënte gjatë namazit pas
170. Buhariu, Kitabul-ambija, bab keulil-lahi “Uet-takhadhallahu Ibrahima
khlila”.
171. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab keulin-Nebijsas, “Rabana atina”.
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teshehudit:

O Allah! Më mbro nga ndëshkimi i varrit! Më mbro nga trazira
e Dexhallit të kohës së Mesihut! Më mbro nga trazira e jetës e
nga trazira e vdekjes! O Allah! Më mbro nga mëkatet dhe nga
barra e borxheve!172

Edhe një lutje tjetër e përsosur
Hazret Abdullah Ibni Mesudira rrëfen se i Dërguari i Allahutsas ia
mësoi këtë lutje që ta bënte pas teshehudit:

O Allah! Na bashko zemrat në mirësi! Na pajto! Na udhëzo në
rrugën e paqes! Na liro nga errësirat për të shkuar drejt dritës!
Na shpëto nga ligësitë, sherret dhe çrregullimet, të hapëta apo
të fshehta! Na beko dëgjimin, shikimin, zemrat, bashkëshortët,
fëmijët dhe na prano pendimin me mëshirë! Ti je me të vërtetë
Pendimpranuesi, Mëshirëploti. Na bëj mirënjohës të Tu për
172. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab dua kables-salam.
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bekimin Tënd dhe na mundëso ta vlerësojmë bekimin Tënd siç
duhet, ta përvetësojmë atë dhe Ti Vetë plotësoje atë për ne!173

Lutje të ndryshme në namazin e tehexhudit
(1) Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur zgjohej gjatë
natës, bënte këtë lutje:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. I Shenjtë je o Allah! Të
kërkoj falje për gjynahun tim dhe kërkoj mëshirën Tënde! O
Allah! Më shto diturinë! Mos më devijo zemrën pasi më ke
udhëzuar dhe më dhuro mëshirë prej Vetes! Ti je me të vërtetë
Dhuruesi i madh!174
(2) Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
çohej për namazin e tehexhudit, bënte këtë lutje:

173. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab teshehud.
174. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab jekulur-raxhul idha ta’ra minel-lejl.
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O Allah! E Jotja është lavdia. Ti i bëre të qëndrojnë qiejt, Toka
dhe gjithçka që gjendet në to. E Jotja është lavdia. I Yti është
sundimi i qiejve dhe i Tokës dhe i gjithçkaje që gjendet në
to. E Jotja është lavdia. Ti je drita e qiejve dhe e Tokës dhe e
gjithçkaje që gjendet në to. E Jotja është lavdia. Ti je Mbreti i
qiejve dhe i Tokës dhe i gjithçkaje që gjendet në to. E Jotja është
lavdia. Ti je i Vërteti. Premtimi Yt është i vërtetë, takimi me Ty
është i vërtetë, fjala Jote është e vërtetë, xheneti është i vërtetë,
zjarri është i vërtetë, profetët janë të vërtetë, Muhammedi është
i vërtetë dhe Ora është e vërtetë. O Allah! Ty t’u dorëzova, Ty
të besova, te Ti u mbështeta, nga Ti anova, me ndihmën Tënde
u përballa me armikun dhe Ty të solla çështjen për gjykim. Më
fal mua edhe atë që kam bërë më parë, edhe atë që do të bëj,
edhe atë që e fsheha, edhe atë që e zbulova. Ti je Nismëtari dhe
Përmbyllësi. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje.175
(3) Duke treguar rreth lutjeve që i Dërguari i Allahutsas bënte në
fillim të namazit të tehexhudit, Hazret Ajshjara thotë se Profetisas
çohej në këmbë dhe thoshte nga 10 herë: Allahu Ekber, Elhamdulillah, Subhanallah, Lailaha il-lallah dhe 10 herë kërkonte falje prej
Zotit. Më pas bënte disa lutje të tjera.176

175. Buhariu, Kitabut-tehexhud, bab et-tehexhud bil-lejl.
176. Nisai, Kitab kijamil-lejl, bab dhikr ma jesteftihu bihil-kijam.
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(4) Hazret Abdullah Ibni Omerira rrëfen: “Teksa po faleshim një ditë
me të Dërguarin e Allahutsas, erdhi një njeri dhe nisi namazin me
këto fjalë:
Allahu është më i madhi, Allahut i takon lavdia më së shumti! I
lartësuar është Allahu edhe në agim, edhe në mbrëmje.
Pas namazit, i Dërguari i Allahutsas tha: Kaq shumë i pëlqyen Zotit
këto fjalë, saqë Ai i hapi dyert e xhenetit. Ibni Omerira thotë se pas
kësaj ngjarjeje, ai gjithmonë i përsëriste këto fjalë në namazin e tij”.177
(5) Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas, në përgjithësi,
tehexhudin e fillonte me këtë lutje:

O Allah! Zoti i Xhibrailit, i Mikailit dhe i Israfilit. Krijuesi
i qiejve dhe i Tokës. I Dijshmi i së padukshmes dhe i së
dukshmes. Ti do të gjykosh robërit e Tu në çështjet, të cilat ata
kundërshtojnë njëri-tjetrin. Me lejen Tënde më udhëzo drejt
vërtetësisë në çështjet që janë kundërshtuar. Me të vërtetë, Ti e
udhëzon në rrugën e drejtë kë të duash.178
(6) Hazret Asimira rrëfen: “Pyeta Hazret Ajshenra se si e fillonte i
Dërguari i Allahutsas namazin e natës. Ajo m’u përgjigj: Më ke pyetur
177. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab dua umi selma.
178. Muslimi, Kitab salatil-musafirin, bab dua fi salatil-lejl.
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për diçka, për të cilën nuk më ka pyetur askush para teje. I Dërguari
i Allahutsas kur çohej për të falur namazin, përsëriste nga 10 herë
Subhanallah, Elhamdulil-lah dhe Estagfirullah dhe më pas bënte këtë
lutje”:

O Allah! Më fal! Më udhëzo! Më ushqe! Më jep shëndet! Më
mbro nga shtrëngimi në ditën e kiametit!179
(7) Hazret Ebu Seid Hudrijura thotë se i Dërguari i Allahutsas kur
çohej gjatë natës për të adhuruar Zotin, pas tekbirit dhe lavdërimit
të Allahut, bënte këtë lutje:

Kërkoj mbrojtjen e Allahut, Dëgjuesit e të Gjithëdijshmit nga
shejtani i mallkuar, nga nxitja e tij, nga fryma e tij dhe nga
ligësia e tij.180
(8) Me kërkesën e Hazret Ebu Bekritra i Dërguari i Allahutsas i mësoi
këtë lutje, që ai ta bënte në namaz:

O Allah! Kam shkelur shumë veten time dhe askush nuk m’i
fal mëkatet përveç Teje. Andaj më dhuro faljen Tënde dhe më
mëshiro! Ti je me të vërtetë Mëkatfalësi, Mëshirëbërësi.181
179. Nisai, Kitab kijamil-lejl, bab ma dhakara ma jesaftihu bihil-lejl.
180. Tirmidhiu, Kitabus-salat, bab ma jekulu enda iftitahis-salat.
181. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab dua fis-salat.
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(9) Hazret Shedad Ibni Eusira tregon se i Dërguari i Allahutsas bënte
këtë lutje në namazet nafile:

O Allah! Po të lutem për qëndrueshmërinë në të gjitha çështjet,
për vendosmërinë në sjelljet e drejta. Më mundëso të falënderoj
për bekimin Tënd e të të adhuroj Ty në mënyrën më të bukur.
Po të lyp zemër të sinqertë, gjuhë të drejtë dhe çdo të mirë që Ti
di. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga çdo ligësi që Ti di dhe kërkoj
faljen për çdo mëkat timin që Ti di.182
(10) Hazret Amar Ibni Jasirira thotë se i Dërguari i Allahutsas i mësoi
këtë lutje që ta bënte në namaz:

O Allah! Për hir të dijes Sate për të padukshmen dhe të fuqisë
Sate mbi krijesat, më mbaj gjallë gjersa jeta është e mirë për mua
182. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab fi men-jekraul-Kur’an endal-manam.
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sipas dijes Sate dhe ma merr shpirtin atëherë kur vdekja është
e mirë për mua sipas dijes Sate. O Allah! Të kërkoj frikën ndaj
Teje edhe kur nuk më sheh askush, edhe kur jam para të tjerëve.
Më mundëso të them fjalën e vërtetë edhe gjatë pëlqimit, edhe
gjatë zemërimit. Të kërkoj rrugën e mesme edhe gjatë skamjes,
edhe gjatë kamjes. Të kërkoj bekimin që nuk përfundon. Të
kërkoj prehjen e syve që nuk shteron. Të kërkoj kënaqësinë mbi
vendimet e Tua. Të kërkoj jetë të lumtur pas vdekjes. Të kërkoj
kënaqësinë e shikimit për të parë fytyrën Tënde dhe dëshirën
për të të takuar Ty dhe që këto të m’i japësh pa më kaluar në
ndonjë vështirësi të mundimshme dhe pa më vënë në ndonjë
sprovë devijuese. O Allah! Na zbukuro me stolinë e besimit dhe
na bëj udhëheqës të udhëzuar! 183

Lutja e kunutit
(1) I Dërguari i Allahutsas i mësoi Hazret Hasan Ibni Aliutra këtë lutje
të kunutit për të bërë në namazin e vitrit:

O Allah! Më udhëzo si ata që Ti i ke udhëzuar! Më jep shëndet
si ata që u ke dhënë shëndet! Miqësohu me mua, si me ata me
të cilët je miqësuar! Më beko në atë që më ke dhënë! Më shpëto
nga e keqja e asaj që ke caktuar, sepse Ti cakton dhe kundër
183. Nisai, Kitab sifatis-salat, bab neu akhir mined-dua.
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Teje nuk caktohet. Përnjëmend, nuk poshtërohet ai që Të bën
mik dhe nuk nderohet ai që Të bën armik. Ti je bekues dhe i
madhërishëm, o Zoti ynë. Paqja e Allahut qoftë mbi Profetin
Muhammed!184
(2) Hazret Halid Ibni Ebi Omerra tregon se të Dërguarit të Allahutsas
Xhibrailias i mësoi këtë lutje të kunutit:

O Allah! Të kërkojmë ndihmë! Të kërkojmë falje! Të besojmë!
Te Ti mbështetemi! Të lavdërojmë në mënyrën më të mirë!
Të falënderojmë dhe nuk Të jemi mosmirënjohës. Ne e lëmë
dhe e braktisim atë që nuk Të bindet. O Allah! Vetëm Ty të
adhurojmë. Ty të lutemi. Ty të bëjmë sexhde. Drejt Teje
vrapojmë. Ty të shërbejmë. Shpresojmë mëshirën Tënde dhe
frikësohemi nga ndëshkimi Yt. Ndëshkimi Yt pa dyshim që u
bie mohuesve.185
Shënim: Lutja e famshme e shënuar më sipër, me ndryshime shumë
të vogla, përmendet në këta libra: “Marasil Ebu Daud”; “Sunen
Bejhaki”; “Sherhus-sinah”; “Kitabul-vitr, Shejh Muhammed Ibni
Nesr El-Meruzi”.

184. Ebu Daud, Kitab el-vitr; Nisai, Kitab kijamil-lejl bab ed-dua fil-vitr.
185. Tuhfatul-fukaha, bab salatil-vitr, Damask.
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Lutje pas dhënies së selamit nga namazi
(1) Sipas Theubanitra, skllavit të liruar nga i Dërguari i Allahutsas,
pas namazit i Dërguari i Allahutsas thoshte tri herë “estagfirullah” (i
kërkoj falje Allahut) dhe bënte këtë lutje:

O Allah! Ti je paqja dhe prej Teje vjen paqja! Je bekimplotë, o
zotërues i madhështisë dhe i nderit!186
(2) Hazret Mugira Ibni Shi’bara tregon se i Dërguari i Allahutsas pas
dhënies së selamit nga namazi, thoshte tri herë këto fjalë:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është i vetëm
dhe i pashoq. Të Atij janë sundimi dhe lavdia. Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë.
E më pas lutej:

O Allah! Askush nuk mund të pengojë atë që Ti e dhuron dhe
askush nuk mund të japë atë që Ti e refuzon dhe nuk mund të
bëjë dobi madhështia e askujt përballë Teje.187

186. Muslimi, Kitabul-mesaxhid, bab istihbab edh-dhikr ba’das-salat.
187. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab dua ba’das-salat.
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Madhërimi e lavdërimi (tesbihu e tahmidi)
(1) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se disa sahabë të varfër muhaxhirë
erdhën tek i Dërguari i Allahutsas dhe thanë: “Të pasurit na
parakaluan, sepse bashkë me namazet dhe agjërimet, ata shpenzojnë
edhe pasurinë në rrugë të Allahut!” I Dërguari i Allahutsas iu përgjigj:
“A t’ju tregoj diçka, të cilën nëse e zbatoni, do të barazoheni me ta
dhe nuk mund t’ju tejkalojnë edhe ata që do të vijnë më vonë?” “Na
e tregoni, o i Dërguari i Allahut!”, iu përgjigjën sahabët. Ai tha: “Pas
çdo namazi, thoni 33 herë Subhanallah (i Shenjtë është Allahu),
33 herë Elhamdulil-lah (lavdia është e Allahut) dhe 33 herë Allahu
ekber” (Allahu është më i Madhi) ose 34 herë Allahu ekber, siç thuhet
në një rrëfim tjetër.188
(2) Nëna e besimtarëve, Hazret Xhuvejrijahra, pas namazit të
sabahut, duke qëndruar ulur po përkujtonte Allahun. Ndërkohë,
pranë saj kaloi i Dërguari i Allahutsas. Më vonë, kur ai u kthye, dielli
ishte ngritur mjaft, ndërkohë, Hazret Xhuvejrijahra vazhdonte ta
përkujtonte Allahun. I Dërguari i Allahutsas i tha: “Që kur kalova
pranë teje, kam thënë katër fjalë nga tri herë, të cilat në ndikim e
shpërblim janë shumë më të mëdha sesa përkujtimi që ke bërë”. Më
pas ia tregoi këto fjalë:

I Shenjtë është Allahu me gjithë lavdinë e Tij, aq shumë sa janë
krijesat e Tij. I Shenjtë është Allahu aq sa e do Vetë Ai. I Shenjtë
është Allahu aq sa peshon arshi i Tij. I Shenjtë është Allahu aq
188. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab man lem jeruddus-selam alel-imam.
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sa janë fjalët që ka krijuar Ai.189
(3) Hazret Ebu Seid Hudrijura dhe Hazret Ebu Hurejrahra tregojnë
se i Dërguari i Allahutsas ka thënë: “Janë katër fjalë që Allahu i
Madhërishëm i ka zgjedhur për Vete:
Subhanallah (I Shenjtë është Allahu)
Elhamdulil-lah (Lavdia është e Allahut)
La ilaha il-lallah (Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut) dhe
Allahu ekber (Allahu është më i Madhi)
... Ai që thotë Subhanallah i shkruhen 20 vepra të mira dhe i falen
po aq gjynahe. I njëjtë është shpërblimi edhe për atë që thotë Allahu
ekber, dhe edhe për atë që thotë La ilaha il-lallah. Kurse ai që thotë
Elhamdulil-lah dhe shton edhe Rabil alamin, i shkruhen 30 vepra të
mira dhe i falen po aq gjynahe.190
(4) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Janë dy fjalë që janë të lehta për gjuhën, por të rënda për peshën. Ato
janë:

Subhanallahi ue bihamdihi subhanallahil ezim
I Shenjtë është Allahu me lavdinë e Tij; i Shenjtë është Allahu,
i Madhërishmi!191

189. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tasbih euelun-nahar.
190. Musned Ahmedi, vëll. 2, f. 35.
191. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab fadlit-tasbih.
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(5) Hazret Ebu Musa Esh’ariji rrëfen: I Dërguari i Allahutsas më pyeti:
“A të tregoj një ndër thesaret e xhenetit?” “Patjetër, o i Dërguari i
Allahut”, iu përgjigja. Më tha: “Një thesar i xhenetit është:

Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër përveç Allahut të Lartësuar,
të Madhërishëm.”192
(6) Hazret Muadh Ibni Xhebeli tregon se i Dërguari i Allahutsas i tha
të bëjë këtë lutje në çdo namaz, dhe sipas një rrëfimi tjetër, pas çdo
namazi:

O Allah! Më ndihmo për të të kujtuar Ty, për të të falënderuar
Ty dhe për të të adhuruar Ty në mënyrën më të bukur!193
(7) Hazret Muslim Ibni Harith Tejmi thotë se i Dërguari i Allahutsas
e këshilloi ta bënte shtatë herë këtë lutje pas namazit të sabahut dhe
të akshamit, që të mbrohej nga zjarri:

O Allah! Më streho nga zjarri!194

Lutje për të pasur emocione në lutje
Hazret Abdullahura kujton nga babai i tij, Hazret Omer Ibni Hatabra,
192. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab keulu “la heula uela kuvata; Maxhmauzzavaid, vëll. 7, f. 523.
193. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab fil-istigfar.
194. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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i cili thotë se i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje:

O Allah! Dhuromë sytë që lotojnë, që më shërojnë zemrën
përmes lotëve të derdhur nga druajtja ndaj Teje, përpara se
lotët të shndërrohen në gjak dhe gurët në prush.195

Lutje të ndryshme pas namazit
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen: “Një natë e dëgjova të Dërguarin
e Allahutsas duke bërë lutjen vijuese, pasi kishte mbaruar namazin”.
Siç tregon Buhariu, pjesën e nënvizuar të kësaj lutjeje, pra atë të
dritës, i Dërguari i Allahutsas e thoshte edhe para namazit të sabahut:

195. Kitabud-dua, vëll. 3, f. 1480, lit-Tibrani 360 hixhri.
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O Allah! Kërkoj prej Teje mëshirën që ma drejton zemrën, që
ma rregullon problemin, që ma zgjidh të pazgjidhurën, që ma
kthen të humburën, që më lartëson atë që kam, që ma pastron
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veprën, që më dikton urtësinë, që më kthen atë që dua, që më
shpëton nga çdo e keqe.
O Allah! Më dhuro besimin dhe bindjen, të cilën nuk e pason
asnjë mosbesim. Më dhuro mëshirën që më sjell bujarinë
Tënde në këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah! Të kërkoj
sukses në çdo dhuratë e caktim, të kërkoj mikpritjen që u bëhet
dëshmorëve, jetën e faqebardhëve, ndihmën kundër armiqve!
O Allah! Kam ardhur te Ti për problemin tim. Nëse kam
mendimin të mangët dhe veprën të dobët, Ty të lyp mëshirën.
Ty të kërkoj, o Gjykuesi i të gjitha çështjeve dhe Shëruesi i
zemrave që, ashtu siç shpëton dikë nga deti i tërbuar, të më
shpëtosh edhe mua nga ndëshkimi i zjarrit, nga thirrja e gjëmës
dhe nga dënimi e varrit.
O Allah! Të mirën që nuk ka menduar dot mendja ime dhe që
nuk e kam imagjinuar dot dhe që nuk ta kam kërkuar dot, por
Ti ia ke premtuar ndokujt prej krijesave të Tua ose të mirën
që Ti ia ke dhuruar ndokujt prej robërve të Tu, ta kërkoj falë
mëshirës Sate, o Zoti i të gjitha botëve, sepse e dua atë.
O Allah! O Ti që mban lidhje të fortë! O Ti që zotëron urtësinë!
Të kërkoj paqen në ditën e dënimit dhe xhenetin gjatë kohës
që do të jetë e përhershme, bashkë me robërit e Tu të afërt, me
ata që bëjnë ruku dhe sexhde dhe që përmbushin premtimet e
tyre. Me të vërtetë, Ti je Mëshirëplotë dhe burim i dashurisë.
Ti bën atë që do.
O Allah! Na bëj të udhëzuar dhe udhëzues e jo të devijuar e
devijues dhe na bëj paqe për miqtë e Tu, luftë për armiqtë
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e Tu. Për hir të dashurisë Sate, ne duam çdokënd që Ti e do
dhe për hir të armiqësisë Sate, kemi armik çdokënd që të ka
kundërshtuar. Kjo është e gjithë lutja, e pranimi të takon Ty. O
Allah! Kjo është e gjithë përpjekja, e mbështetjen e kemi vetëm
te Ti.
O Allah! Bëj dritë në zemrën time, dritë në varrin tim, dritë
para meje, dritë pas meje, dritë në të djathtën time, dritë në
të majtën time, dritë mbi mua, dritë poshtë meje, dritë në
dëgjimin tim, dritë në shikimin tim, dritë në flokët e mi, dritë
në lëkurën time, dritë në mishin tim, dritë në gjakun tim dhe
dritë në kockat e mia. O Allah! Më bëj të kuptoj rëndësinë e
dritës, më dhuro dritë dhe më bëj mua dritë!
I Shenjtë është Ai, që na shfaqet i Respektueshëm me veshjen e
Tij të fisnikërisë e bujarisë. I Shenjtë është Ai, përballë të cilit
nuk mund të përshkruhet shenjtëria e askujt tjetër. I Shenjtë
është Ai, që zotëron dhuntinë dhe bekimin. I Shenjtë është
Ai, që zotëron shenjtërinë dhe bujarinë. I Shenjtë është Ai, që
zotëron madhështinë dhe nderin.196

Namazi dhe lutja kur je në nevojë
Hazret Abdullah Ibni Eufara tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Ai që ka nevojë për diçka prej Zotit të Madhërishëm ose prej ndonjë
njeriu, le të marrë abdes sa më mirë e të falë dy nafile si “namaz për
nevojë”. Pas lavdërimit dhe falënderimit të Zotit të Madhërishëm
dhe dërgimit të salavateve, le të bëjë këtë lutje:
196. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha kama minel-lejl.
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Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Dhembshurit dhe
Bujarit! I Shenjtë është Allahu, Zoti i arshit madhështor! Lavdia
është e Allahut, Zotit të botëve. Të kërkoj gjërat që tërheqin
mëshirën Tënde, shkaktarët e faljes Sate, mundësinë për të
bërë çdo vepër të mirë, mbrojtjen nga çdo mëkat. Mos më lër
gjynah pa falur, brengë pa larguar dhe nevojë që përputhet me
pëlqimin Tënd, pa plotësuar, o më i Mëshirshmi nga të gjithë
mëshiruesit.197

Istihara - namazi dhe lutje për të kërkuar mirësi
në çështje të caktuara
I Dërguari i Allahutsas i udhëzoi sahabët e tij të luten për mirësi para
se të bënin çdo punë, qoftë të kësaj bote, qoftë të besimit, në mënyrë
që të gëzojnë bekimin e Zotit dhe sukses në punët e tyre. Kjo lutje
quhet “Salatul istihara” (namazi për të kërkuar mirësi). Në këtë
namaz falen dy nafile. Në rekatin e parë recitohet surja El-Kafirun
pas sures El-Fatiha dhe në të dytin surja El-Ihlas pas El-Fatihasë.
Në rekatin e fundit kur jeni të ulur, pasi të keni thënë teshehudin,
salavatet dhe lutjet e praktikuara, të bëni lutjen e mëposhtme me
shumë përulësi e përgjërime:

197. Tirmidhiu, Kitabul-vitr, bab salatil-haxhah.
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O Allah! Të kërkoj të mirën sipas dijes Sate dhe Të kërkoj fuqinë
me anë të fuqisë Sate. Të kërkoj bekimin Tënd madhështor.
Sepse Ti ke fuqi e unë nuk e kam, Ti di e unë nuk di dhe Ti
zotëron dije të plotë për të padukshmet. O Allah! Nëse Ti e di
se kjo çështje është e mbarë për mua, për besimin tim, për jetën
time dhe për përfundimin e saj, caktoje për mua, lehtësoje për
mua dhe, më pas, edhe bekoje për mua. Dhe nëse Ti e di se
kjo çështje është e keqe për mua, për besimin tim, për jetën
time dhe për përfundimin e saj, largoje prej meje, edhe mua
më largo prej saj dhe më cakto të mirën kudo që të gjendet ajo
dhe më pas bëje atë të pëlqyeshme për mua.198

Namazi i tesbihut
Është një hadith i vetëm dhe i dobët që vjen nga Hazret Ebu Rafira,
sipas të cilit i Dërguari i Allahutsas i mësoi xhaxhait të tij, Hazret
Abasra, mënyrën e namazit të tesbihut dhe duke i treguar rëndësinë
e tij, i tha: “O xhaxha! A të jap një gjë, me anë të së cilës ty do të
të falen të gjitha mëkatet, të mëparshme dhe të mëvonshme, të
198. Tirmidhiu, Kitabul-vitr, bab salatil-istihara; Ibni Maxha, Kitabus-salat,
bab ma xha’a fis-salat.
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reja dhe të vjetra, të bëra me pavetëdije dhe të bëra me vetëdije, të
vogla e të mëdha, të fshehta e të hapëta?” Kur Hazret Abasira e pyeti
për vështirësinë që ka ky namaz për ta falur çdo ditë, i Dërguari i
Allahutsas iu përgjigj: “Këtë namaz mund ta falësh sipas mundësisë:
çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit apo një herë në jetë”. Duke
treguar mënyrën e këtij namazi nafil 4-rekatësh, sipas rrëfimit, i
Dërguari i Allahutsas tha se namazfalësi në çdo rekat pas recitimit të
sures El-Fatiha dhe të ndonjë pjese tjetër të Kuranit, nga 15 herë të
thotë:

Subhanallahi uelhamdulil-lah ue la ilaha il-lallah ue Allahu ekber.
(I Shenjtë është Allahu, lavdia është e Allahut, nuk ka të
adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Allahu është më i madhi)
Veç kësaj, edhe në ruku pas lutjes së caktuar, edhe në qëndrim pas
lutjes së caktuar, në çdo sexhde pas fjalëve të caktuara, në qëndrim
midis dy sexhdeve pas lutjes së caktuar, si dhe në çdo rekat pas
sexhdes së dytë duke qëndruar i ulur të thotë nga 10 herë fjalët e
sipërpërmendura. Në këtë mënyrë, ky përkujtim në çdo rekat bëhet
nga 75 herë dhe në katër rekate 300 herë gjithsej.199

Lutje të ndryshme të përditshmërisë
(1) Çdo punë të rëndësishme fillojeni me “Bismil-lah” (me emrin e
Allahut). Nëse harroni të thoni Bismil-lah para buke, në fund të saj
mund të thoni:

199. Tirmidhiu, Kitabul-vitr, bab salatit-tesbih.
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Bismil-lahi fi eualihi ue ahirihi
Me emrin e Allahut edhe në fillim, edhe në fund.200
Pas buke, duke falënderuar Zotin e Madhërishëm, thoni:
El-hamdulil-lah
Lavdia është e Allahut!201
(2) Duke ecur në rrugë ose duke hyrë në shtëpi a në mbledhje, të
thoni lutjen Es-selam alejkum: kalimtari atij që është ulur, udhëtari
në mjet atij që ecën në këmbë. Lutja e plotë përshëndetëse, e cila i
siguron shpërblimin e 30 veprave të mira atij që e bën, është:

Es-selam alejkum ue rahmatullahi ue barakatuhu
“Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju!”
Edhe dëgjuesi t’ia kthejë duke thënë: Ue alejkum selam (Paqja qoftë
edhe mbi ju!).202
(3) Kur dikush ju bën mirësi, lutuni për të duke i thënë:
Xhezakallahu hair
Allahu të shpërbleftë me të mira!203
(4) Kur të dëgjoni këndesin, t’i luteni Allahut për bekimet e Tij. Kur
të dëgjoni lehjen e qenit apo pëllitjen e gomarit, të thoni:
200. Tirmidhiu, Kitabul-at’imah, bab et-tesmija alet-ta’am.
201. Buhariu, Kitabul-at’imah, bab ma jekulu idha faraga min ta’amihi.
202. Musned Ahmed, vëll. 3, f. 158.
203. Tirmidhiu, Kitabul-birr, bab ma xha’a fil-mutashab’i.
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Eudhu bil-lah
Kërkoj mbrojtjen e Allahut!204
(5) I Dërguari i Allahutsas kur pa një njeri shumë të zemëruar, tha:
Unë di një fjalë që do të ta largojë zemërimin dhe ajo është:

O Allah! Më mbro nga shejtani i mallkuar!205
(6) Nëse shihni një ëndërr të mirë, thoni “Elhamdulil-lah!”, “Lavdia
është e Allahut!” Nuk ka asgjë të keqe nëse ua tregoni ëndrrën të
tjerëve. Ndërsa kur shihni një ëndërr të keqe, thoni “Eudhubil-lah!”,
“Kërkoj mbrojtjen e Allahut”, dhe mos ia tregoni ndokujt.206
(7) Ai që teshtin, le të thotë “Elhamdulil-lah” (Lavdia është e Allahut!),
ndërsa dëgjuesi të lutet për të duke i thënë “Jerhamukallah” (Allahu
të mëshiroftë!) dhe teshtitësi t’ia kthejë duke thënë:

“Jahdikumullahu ue juslihu balekum”
Zoti të udhëzoftë dhe ta rregulloftë jetën!207

Lutje gjatë recitimi të Kuranit Famëlartë
(1) Para se të filloni recitimin e Kuranit Famëlartë, duhet të kërkoni
mbrojtjen e Allahut duke thënë:
204. Buhariu, Kitab badail-khalki, bab khejr malil-lmuslim.
205. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu endal-gazab.
206. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha ra’a ru’ja.
207. Tirmidhiu, Kitabul-adeb, bab ma xha’a fi teshmijetil-atis.
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Eudhu bil-lahi minesh shejtanir-raxhim
Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga shejtani i mallkuar!
Siç filloni çdo punë të rëndësishme me bismil-lahun, është e bekuar
që edhe recitimin e Kuranit ta filloni me:

Bismil-lahirrahmanirrahim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
(2) Hazret Euf Ibni Malik Eshxheira rrëfen: “Unë bashkë me të
Dërguarin e Allahutsas filluam namazin nafil. Ai recitoi suren ElBekare. Sa herë që kalonte nga ndonjë ajet që fliste për mëshirë, ai
ndalej dhe kërkonte mëshirë dhe sa herë që kalonte nga ndonjë ajet
që fliste për ndëshkim, prapë ndalej dhe kërkonte mbrojtje prej tij”.208
(3) Në një rrëfim tjetër që vjen nga Hazret Hudhejfara përmendet
që, sa herë që vinte ndonjë ajet ku përmendej shenjtëria e Zotit, i
Dërguari i Allahutsas thoshte “subhanallah”, domethënë “i Shenjtë
është Allahu”.209
(4) Hazret Uailra Ibni Hexher thotë: “Kam dëgjuar të Dërguarin e
Allahutsas duke recituar suren El-Fatiha. Pasi lexoi fjalët “ueled dallin”, ai me zë të zgjatur tha “Amin!”, domethënë “pranoje!”210
(5) Hazret Ebu Mejsirara rrëfen se të Dërguarin e Allahutsas e ka
208. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekulur-rexhul fi rukuihi ue suxhudihi.
209. Muslimi, Kitab salatil-musafirin, bab istihbab tetvilil-kir’at.
210. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab et-ta’min uera’al imam.
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porositur Xhibrailias të thotë “Amin!” në ajetet e fundit të sures ElBekare.211
(6) Hazret Xhabir Ibni Abdullahra rrëfen: “I Dërguari i Allahutsas
para sahabëve të tij recitoi suren Er-Rahman. Sahabët e dëgjuan
dhe heshtën. Më pas i Dërguari i Allahutsas u tha: “Më mirë se ju
ishte grupi i xhindëve, të cilët gjatë recitimit të kësaj sureje, çdo herë
kur e dëgjonin ajetin “Febi ej-ji alai Rab-bikuma tukedh-dhiban”
(domethënë, ju të dy cilin nga bekimet e Zotit do të mohoni?),
thoshin:

O Zoti ynë! Nuk mohojmë asnjë nga bekimet e Tua dhe e Jotja
është lavdia.”212
(7) Hazret Akba Ibni Amiri rrëfen: Kur zbriti ajeti i 97-të i sures 56
El-Uakia

“Përkujtoje shenjtërinë e Zotit tënd të Madhërishëm”, i
Dërguari i Allahutsas tha: “Kjo le të jetë në ruku”, domethënë në
ruku të themi “Subhana rabijel azim”, që do të thotë “I Shenjtë
është Zoti im, i Madhërishmi”. (Veç kësaj, edhe gjatë recitimit të
këtij ajeti, i Dërguari i Allahutsas thoshte “Subhana rabijel azim”.
(8) Në të njëjtën mënyrë, kur zbriti ajeti i 2-të i sures 87 El-A’la:

“Përkujto emrin e Zotit tënd të Lartësuar”, i Dërguari i Allahutsas
211. Sujuti, El-Itkan, pjesa I, Bejrut, f. 107.
212. Tirmidhiu, Kitabut-tefsir, suretur-Rahman.
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tha: “Këtë thojeni në sexhde” (domethënë, “Subhana Rabijel
A’la”, “I Shenjtë është Zoti im, i Lartësuari”).213
(9) Pas recitimit të ajetit të fundit të sures 67 El-Mulk:

“Nëse uji juaj do të shkojë në fund, kush mund t’ju sjellë (sërish) ujin
e burimeve?”,
është mirë të thoni:
Allahu, Zoti i botëve.214
(10) Hazret Musa Ibni Ajshjara rrëfen: “Një njeri po falte namaz në
çatinë e shtëpisë së tij. Kur ai recitoi ajetin e fundit të sures 75 ElKijamah, që është:

“A nuk ka fuqi Zoti të ringjallë të vdekurit?!”, tha:

“I Shenjtë je Ti” dhe filloi të qante. Kur dikush e pyeti shkakun se
pse i kishte thënë ato fjalë, ai u përgjigj se kështu e kishte dëgjuar
të Dërguarin e Allahutsas të thoshte.215
(11) Ai që reciton suren 75 El-Kijamah dhe vjen tek ajeti i fundit që
është:
213. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekulur-rexhul fi rukuihi ue suxhudihi.
214. Tefsir Xhelalejn, surja El-mulk.
215. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ed-dua fis-salat.
112

Lutjet dhe përgjërimet e Profetit Muhammed sas

“A nuk ka fuqi Zoti të ringjallë të vdekurit?!”, le të thotë:

“Patjetër që po!”.216
(12) Ai që reciton suren 77 El-Murselat dhe vjen tek ajeti i fundit që
është:

“Cilën fjalë do të besoni pas kësaj?”, le të thotë

“Ne e besuam Allahun”.217
(13) Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas
kur recitonte ajetin e parë të sures 87 El-A’la

duke iu përgjigjur thoshte:

që do të thotë: “I Shenjtë është Zoti im, i Lartësuari”.218
(14) Hazret Ebu Hrejrahra rrëfen se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
“Çdokush nga ju që reciton suren 95 Uet-Tin deri në fund, t’i
përgjigjet ajetit
216. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab mikdarir-ruku.
217. Po aty.
218. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekulur-rexhul, fir-rukui ues-suxhud.
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(“A nuk është Zoti gjykatësi më i drejtë?!”) duke thënë:

“Patjetër që po dhe unë jam një ndër dëshmitarët e këtij
fakti”.”219
(15) Hazret Ajshjara tregon se pas zbritjes së sures 110 En-Nasr,
kurdoherë që i Dërguari i Allahutsas e recitoi këtë sure, iu përgjigj
ajetit:

“Përkujtoje lavdinë e Zotit tënd dhe kërkoji falje Atij”, duke
thënë:

“I Shenjtë je Ti, o Zoti ynë, me gjithë lavdinë Tënde. O Allah!
Më fal mua”.220

Lutje gjatë sexhdes së recitimit të Kuranit
Në ajetet e Kuranit Famëlartë, aty ku vjen sexhdja e recitimit, duhet
bërë sexhde. Për këtë nuk ka nevojë as për abdes, as për kiblen. Në
hadithe përmendet që i Dërguari i Allahutsas në sexhden e recitimit,
përveç përkujtimit të Zotit që bënte në sexhdet e zakonshme, shpesh
bënte edhe lutjet që vijojnë:
219. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab duau fis-salat.
220. Buhariu, Kitabut-tefsir, suretun-Nasr.
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(1)

Fytyra ime po i bën sexhde Atij që e krijoi, i dhuroi veshët dhe
sytë përmes mrekullisë dhe fuqisë së Tij.221
(2)

O Allah! Këtë sexhde timen shkruaje te Ti si shpërblim (për
mua), më lehtëso një barrë falë saj, më ofro një thesar falë saj
pranë Teje dhe ma prano këtë, ashtu siç e ke pranuar prej robit
Tënd Daud.222

Lutje për mbarimin e recitimit të Kuranit
Hazret Hudhejfara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur përfundonte
recitimin e gjithë Kuranit, bënte këtë lutje:

O Allah! Më mëshiro në saje të Kuranit. Bëje atë për mua
drejtues, dritë, udhërrëfyes dhe mëshirë. O Allah! Më kujto atë
që kam harruar prej tij dhe më mëso atë që nuk e kam kuptuar
prej tij. Më mundëso recitimin e tij gjatë orëve të natës dhe gjatë
orëve të ditës. Bëje atë argument për mua, o Zoti i botëve.223
221. Tirmidhiu, Kitabut-da’vat, bab ma jekulu fi suxhudil-Kur’an.
222. Po aty.
223. Ihja ulumid-din, lil-Gazali, pj. 1, f. 278.
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Lutje kur sheh hënën e re
(1) Sipas rrëfimit të Hazret Talha Ibni Abejdaullahut dhe atij të
Hazret Katadasë, i Dërguari i Allahutsas këtë lutje e bënte kur shikonte
hënën e re:

O Allah! Bëje këtë hënë të lindë mbi ne me paqen dhe besimin,
me sigurinë dhe Islamin. O hënë! Zoti im dhe Zoti yt është
Allahu! Qofsh një hënë e mbarë dhe udhëzuese! Qofsh një hënë
e mbarë dhe udhëzuese! Qofsh një hënë e mbarë dhe udhëzuese!
Besoj në Allahun që të ka krijuar ty.224
(2) Raportohet se i Dërguari i Allahutsas kur shikonte hënën e re
bënte edhe këtë lutje:

O Allah! Na beko gjatë rexhepit dhe shabanit dhe na ço deri në
ramazan.225

Lutje për të çelur agjërimin
Hazret Muadh Ibni Zuhrara tregon se i Dërguari i Allahutsas gjatë
çeljes së agjërimit bënte këtë lutje:

224. Tirmidhiu, Ed-da’vat, bab ma jekulu enda ru’jetil-hilal.
225. Kenzul-umal, vëll. 7, f. 79.
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O Allah! Për Ty agjërova dhe me riskun Tënd po e çel
agjërimin.226
Hazret Amr Ibnil-Asira e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas duke
thënë se koha gjatë çeljes së agjërimit është e veçantë për pranimin e
lutjes. Më pas, sipas tij, ai bëri këtë lutje:

O Allah! Në saje të mëshirës Sate që shtrihet mbi çdo gjë, Të
kërkoj të m’i falësh gjynahet!227

Lutje për Natën e Kadrit
Hazret Ajshjara e pyeti të Dërguarin e Allahutsas: “Nëse gjej Natën e
Kadrit, ç’lutje duhet të bëj?” Ai i tregoi këtë lutje:

O Allah! Ti Je Falës, shumë Bujar. Të pëlqen falja. Më fal
mua!228

Lutje telbija gjatë ihramit
Hazret Abdullah Ibni Omerira rrëfen: “E kam parë të Dërguarin e
Allahutsas kur lidhi Ihramin, bëri këtë lutje:
226. Ebu Daud, Kitabus-saum, bab keuli endal-iftar.
227. Mustadrik Hakim, Kitabus-saum.
228. Tirmidhiu, Kitabut-da’vat, bab 85.
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Erdha te Ti o Allah, erdha. Erdha te Ti. Ti je i Pashoq. Erdha te
Ti. Lavdia, bekimi dhe sundimi janë të Tutë. Ti je i Pashoq.”229

Lutje kur sheh Qaben, Shtëpinë e Allahut
Hazret Hudhejfa Ibni Usaidra tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
shikonte Shtëpinë e Allahut, bënte këtë lutje:

O Allah! Shtoji Shtëpisë Sate nderin, madhështinë, fisnikërinë,
mirësinë dhe ndikimin. Shtoji edhe atij që bën haxhin
dhe umranë e saj madhështinë dhe nderin, mirësinë dhe
ndikimin.230

Lutje për të bërë tevaf rreth Qabes
Hazret Abdullah Ibni Saibira ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas
duke bërë lutjen mëposhtme gjatë tevafit rreth Qabes:
O Zoti ynë! Na jep të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe
na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit!231
229. Buhariu, Kitabul-haxh, bab et-talbijah
230. Maxhmaul-ausat, lit-Tibrani, vëll. 6, f. 183.
231. Ebu Daud, Kitabul-manasik, bab ed-dua fit-tavaf.
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Raportohet se i Dërguari i Allahutsas po këtë lutje e bënte edhe në
vendin Muzdelfa.

Lutje gjatë ecjes midis kodrave Safa dhe Marva
Hazret Abdullah Ibni Ebi Aufara tregon se i Dërguari i Allahutsas gjatë
ecjes midis kodrave Safa dhe Marva, thoshte 21 herë Allahu Ekber
(Allahu është më i Madhi).232
Hazret Xhabirira rrëfen: Gjatë haxhit të tij, i Dërguari i Allahutsas u
ngjit në kodrën Safa. Kur atij iu duk Qabja, tha tri herë këto fjalë:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të Vetëm. Ai është i
Pashoq. I Atij është sundimi, e Atij është lavdia dhe Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë.233
Në rrëfime të tjera raportohet se i Dërguari i Allahutsas këto fjalë i tha
edhe në fushën e Arafatit.

Lutje në kodrën Safa
Gjatë haxhit, duke qëndruar në kodrën Safa, Hazret Omerira bëri
këtë lutje:

232. Musanif Ibni Ebi Shejba, vëll. 10, f. 367.
233. Muslimi, Kitabul-haxh, bab haxhatin-Nebijsas
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O Allah! Ti ke thënë “Më thërrisni dhe unë do t’ju përgjigjem”,
dhe Ti e nuk shkel premtimin. Ashtu siç më ke udhëzuar tek
Islami, Të kërkoj që të mos ma marrësh këtë dhe unë të jem
musliman derisa të vdes.234

Një lutje shumë e përulur dhe përgjëruese
në fushën e Arafatit
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se gjatë haxhit të fundit, në
mbrëmjen e Arafatit, i Dërguari i Allahutsas bëri këtë lutje:

O Allah! Ti më dëgjon dhe e sheh gjendjen time. Ti e di të fshehtën
dhe të dukshmen time. Asgjë nga gjërat e mia nuk është e fshehur
nga Ti. Ndërsa unë jam i varfër, lypës, kërkues i strehimit dhe i
ndihmës Tënde, i ndrojtur, i frikësuar dhe pranues i fajit tim.
Po të lyp siç lyp një nevojtar. Po qaj para Teje si një mëkatar i
poshtër dhe po të lutem siç lutet një i verbër, i frikësuar. Koka
ime është e ulur para Teje, për Ty po më lotojnë sytë, trupi im
është gjunjëzuar para Teje dhe për Ty kam vënë hundën në tokë.
O Allah! Mos më bëj të pafat kur të lutem Ty dhe trego dashuri e
234. Muata, Kitabul-haxh, bab el-balau bis-safafil-meshi.
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mëshirë ndaj meje, o Ti që je më i miri për t’u lutur dhe më Bujari
se kushdo tjetër!235

Lutje e ditës së kurbanit
Hazret Xhabir Ibni Abdullahura ditën e kurbanit (më 10 dhulhaxha)
ka parë të Dërguarin e Allahutsas duke qëndruar në vendin e quajtur
Kernuth-Thaleb dhe duke bërë lutjen që vijon:

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç
Teje. Me mëshirën Tënde Të lyp. Bëhu i Mjaftueshëm për
gjithë gjendjen time dhe mos më dorëzo mua te vetja ime as
edhe për një çast të vetëm.236

Lutje gjatë hedhjes së gurëve, gjatë haxhit
Hazret Abdullah Ibni Omerira për çdo gur që hidhte gjatë haxhit,
thoshte Allahu Ekber dhe bënte këtë lutje:

O Allah! Bëje këtë haxh, të pranuar dhe largues të gjynaheve!237

235. Maxhmauz-zavaid, Hejthmi, vëll. 3, f. 560; El-Muxhamul-Kebir, litTibrani, vëll. 11, f.174.
236. Kitabud-dua, lit-Tibrani, vëll. 2, f. 1209.
237. Kitabud-dua, lit-Tibrani, vëll. 2, f. 1209.
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Tekbiret e bajrameve
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas
në dhjetë ditët e muajit dhulhaxha na këshillonte të përsërisnim
shpesh tekbirin, që është “Allahu Ekber” (Allahu është më i Madhi),
tahmidin, që është Elhamdulil-lah (Lavdia është e Allahut), si dhe
Lailaha il-lallah (Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut).238
Hazret Abdullah Ibni Mesudira i thoshte tekbiret në formën si vijon:
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lailaha il-lallah, Uellahu Ekber,
Allahu Ekber ue lil-lahil hamd.
Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi. Nuk ka të
adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Allahu është më i Madhi.
Allahu është më i Madhi dhe lavdia është e Allahut.239
Hazret Omerira, Hazret Aliura dhe Hazret Ibni Abasira i thoshin këto
tekbire nga sabahu i datës 9 dhulhixha deri në ikindinë e datës 13
dhulhixha.240
Sipas Hazret Ibni Omeritra i Dërguari i Allahutsas këto tekbire i thoshte
edhe ditën e Fiter Bajramit nga momenti kur dilte nga shtëpia deri
kur mbërrinte në vendin ku do të falej namazi i Bajramit.241

238. Musned Ahmed Ibni Hanbel, vëll. 2, f. 75.
239. Musanif Ibni Ebi Shiba, vëll. 1, f. 490.
240. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 299.
241. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 298.
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Lutjet e Bajramit
(1) Hazret Uathilara rrëfen: “Takova të Dërguarin e Allahutsas ditën e
Bajramit. E urova:
Allahu na e pranoftë neve dhe juve!
Të Dërguarit të Allahutsas i pëlqyen këto fjalë urimi dhe, edhe
ai i përsëriti duke thënë: Po, Allahu na e pranoftë neve dhe juve!
Amin!”242
(2) Hazret Abdullah Ibni Mesudira tregon se gjatë bajrameve i
Dërguari i Allahutsas bënte lutjen e mëposhtme:

O Allah! Të kërkojmë jetë me takva, vdekje të pastër, vendkthim
jo poshtërues dhe jo turpërues. O Allah! Mos na shkatërro
me ndonjë aksident, mos na kap papritmas, mos na merr
nxitimthi, përpara se ta përmbushim detyrën dhe testamentin
tonë. O Allah! Të kërkojmë dëlirësinë, vetëmjaftueshmërinë,
takvanë, udhëzimin, përfundimin e mirë në përtejbotën dhe
në këtë botë dhe Të kërkojmë mbrojtje nga dyshimi, përçarja,
242. Maxhmauz-zavaid, vëll. 2, f. 206.
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dukja dhe vetëpëlqimi në besimin ndaj Teje. O Kontrollues
i zemrave! Mos na shtrembëro zemrat, pasi na ke udhëzuar
dhe dhurona mëshirë prej Teje! Me të vërtetë Ti je Dhuruesi
i madh!243

Hytbja e së premtes dhe e Bajramit
Hazret Xhabir Ibni Sumrara tregon se, në ditën e xhumasë dhe të
Bajramit i Dërguari i Allahutsas mbante dy hytbe, midis të cilave ai
qëndronte i ulur (i heshtur). Në hytbe ai recitonte ajete të Kuranit
Famëlartë dhe i këshillonte të pranishmit.244
Hazret Xhabir Ibni Abdullahra rrëfen: Në hytben e tij të së premtes i
Dërguari i Allahutsas, së pari lavdëronte dhe falënderonte Allahun e
Madhërishëm e më pas me zë të lartë mbante hytbe.245 Kështu bënte
edhe ditën e Bajramit.
Sipas rrëfimit të Hazret Abdullah Ibni Mesuditra dhe të Abdullah
Ibni Abasitra, fjalët e hytbes së praktikuar nga i Dërguari i Allahutsas
janë si më poshtë:

Lavdia është e Allahut. Atë e lavdërojmë, Atij i kërkojmë
ndihmë dhe Atij i kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtjen e
243. Maxhmauz-zavaid, vëll. 6, f. 201
244. Musned Ahmed, vëll. 5, f. 92.
245. Muslimi, Kitabul-xhuma, bab takhfif mines-salat uel-khutba.
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Allahut nga sherret e vetvetes sonë dhe nga të këqijat e veprave
tona. Atë që udhëzon Allahu, s’ka kush ta devijojë dhe atë që
e devijon Allahu, s’ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka
të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Vetëm e të Pashoq dhe
dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Tij.246
Hytbja e xhumasë mbahet para namazit, ndërsa hytbja gjatë
Bajrameve mbahet pas namazit.247
Në hytben e praktikuar nga i Dërguari i Allahutsas, përveç fjalëve
të përmendura më sipër, në disa rrëfime raportohen edhe fjalët që
vijojnë:

Pa dyshim, fjala më e vërtetë është libri i Allahut dhe
udhërrëfimi më i mirë është udhërrëfimi i Muhammedit.
Ndërsa gjëja më e keqe janë risitë dhe çdo risi është bidat dhe
çdo devijim çon në zjarr.248

Hytbja e nikahut (martesës)
(a) Për nikah, hytbja nuk është e domosdoshme, ashtu siç edhe i
Dërguari i Allahutsas kishte bërë kurorëzimin e hallës së vet, Amama
Bint Abdulmutalib, me një njeri të fisit Beni Sulejm, pa mbajtur
ndonjë hytbe.249
246. Muslimi, Kitabul-xhuma, bab tekhfifis-salat; Tirmidhiu, Kitabun-nikah,
bab khutbatin-nikah.
247. Muslimi, Kitabul-idein, bab 1.
248. Nisai, Kitab salatil-idein, bab kejfal-khutba.
249. Ebu Daud, Kitabun-nikah, bab khutbatun-nikah.
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(b) Në hadithe nuk përmendet ndonjë hytbe e posaçme për
kurorëzimin, por përmendet një “hytbe për nevojë”, e cila praktikohet
edhe gjatë kurorëzimit.
(c) Hazret Abdullah Ibni Mesudira tregon se të Dërguarit të Allahutsas
i ishin dhuruar “xheuamiul-hejr”, domethënë, “fjalët që përmbledhin
të gjitha mirësitë në mënyrë të përsosur dhe elokuente”. Ai na
kishte mësuar një hytbe të posaçme për nevoja të veçanta. Kjo hytbe
përbëhet nga lavdërimi dha falënderimi i Allahut, dëshmia dhe
disa ajete të Kuranit Famëlartë. Sipas Sufjan Suriut, në këtë hytbe
recitohen ajetet që janë si më poshtë:

(1) O ju që besuat! Kini druajtjen e Allahut ashtu siç duhet t’i
druheni Atij dhe vdisni vetëm kur të jeni të nënshtruar.250

(2) O njerëz! Kini druajtje ndaj Zotit tuaj që ju krijoi prej një
fryme të vetme dhe prej saj krijoi çiftin dhe përmes atyre të
dyve, përhapi shumë burra e gra. Kini druajtje ndaj Allahut,
(në emër të) të cilit ju i kërkoni njëri-tjetrit dhe ruani lidhjet
farefisnore! Allahu pa dyshim është Mbikëqyrësi juaj.251

250. Kurani Famëlartë 3:103.
251. Kurani Famëlartë 4:2.
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(3) O ju që besuat! Kini druajtjen e Allahut dhe thoni fjalë të
drejta! Ai do t’ju përmirësojë veprat dhe do t’ju falë gjynahet.
Kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ka arritur
një sukses madhor.252,253
(4) Sipas një rrëfimi tjetër autentik, një herë për të nxitur besimtarët
për sakrificat financiare, i Dërguari i Allahutsas në hytben e tij
ka recituar ajetin 19-të të sures El-Hashr, duke përfshirë ajetet e
sipërpërmendura.254 Ajeti në fjalë është si më poshtë:

O ju që besuat! Kini druajtjen e Allahut! Çdo shpirt duhet të
ketë parasysh atë që ka dërguar përpara për të nesërmen. Kini
druajtjen e Allahut! Allahu pa dyshim është i Dijshëm për çdo
gjë që bëni.255

Hytbja e dytë
Kalifi Umavi Hazret Omer Ibni Abdul Azizi (që ndërroi jetë në vitin
101 hixhri) ka shtuar këto fjalë në hytben e dytë, të cilat vazhdojnë të
praktikohen deri më sot:

252. Kurani Famëlartë 33:71-72.
253. Tirmidhiu, Kitabun-nikah, bab khutbatun-nikah.
254. Muslimi, Kitabuz-zekat, bab El-heth ales-sadaka.
255. Kurani Famëlartë 59:19.
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O robërit e Allahut! Allahu ju mëshiroftë! “Në të vërtetë,
Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe dhënien si ajo që u
jepet të afërmve, dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara
dhe dhunën. Ai ju këshillon, në mënyrë që ju të kuptoni”.256
Kujtojeni Allahun, Ai do t’ju kujtojë ju! Thërriteni Atë, Ai do
t’ju përgjigjet dhe kujtimi i Allahut pa dyshim është gjëja më
madhore.257

Lutje për haxhinjtë e Shtëpisë së Allahut
Hazret Ebu Hurejrahra përmend lutjen e mëposhtme të të Dërguarit
të Allahutsas që ai kishte bërë për haxhinjtë:

O Allah! Fali haxhinjtë dhe ata, për të cilët haxhinjtë Të
kërkuan falje.258

Lutje gjatë kthimit nga Qabja, Shtëpia e Allahut
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas, (për
të qenë i vetëmjaftueshëm dhe për të pasur bereqet në risk), bënte
256. Kurani Famëlartë 16:91.
257. Tarikhul-khulafa, lis-Sujuti, botuar në Lahor, f. 244.
258. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 441.
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lutjen që është në vijim. Sipas Hazret Seid Ibni Xhebiritra, është mirë
ta bëni këtë lutje në çastin kur i thoni lamtumirë Shtëpisë së Allahut:

O Allah! Më bëj të ndihem i vetëmjaftueshëm me riskun që më
dhurove, më shto bereqet në të dhe atë që nuk e kam dhe bëhu
zëvendës i saj.259

Lutje të ndryshme për të ngrënë bukë
(1) Hazret Ibni Abasira tregon se njëherë, i Dërguari i Allahutsas,
Hazret Ebu Bekrira dhe Hazret Omerira shkuan në shtëpinë e Hazret
Ebu Ejub Ensaritra. Kur u shtrua buka, i Dërguari i Allahutsas i porositi
të hanin duke thënë:

Me emrin e Allahut dhe me bereqetin e Allahut!260
(2) Hazret Ajshjara thotë se i Dërguari i Allahutsas ka thënë: “Kur
dikush prej jush ushqehet, le të përmendë emrin e Allahut. Nëse ai
ka harruar ta përmendë në fillim, le të thotë:

Me emrin e Allahut, edhe para ushqimit, edhe pas tij.261

259. Mustadrik Hakim, Kitabut-tefsir, vëll. 2, f. 356.
260. Mustadrik Hakim, vëll. 4, f. 120.
261. Ebu Daud, Kitabul-at’ima, bab tesmija alat-ta’am.
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(3) Hazret Abu Seid Hudrijura tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
hante bukë dhe pinte ujë, bënte lutjen që vijon:

Lavdia është e Allahut që na ushqeu, na dha për të pirë dhe na
bëri muslimanë.262
(4) Hazret Ebu Ejub Ensarira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
hante bukë ose kur pinte ujë, bënte lutjen që është në vijim:

Lavdia është e Allahut që ushqen, jep për të pirë, e bën ushqimin
të kapërdishëm dhe rregullon edhe daljen e tij.263
(5) Hazret Ebu Amama Bahlira tregon se pas buke, kur i hiqte sofrën
të Dërguarit të Allahutsas, ai bënte lutjen e mëposhtme:

Lavdia është e Allahut (që na dha ushqim), lavdi e shumtë,
e sinqertë dhe e bekuar. Lavdia është e Allahut që na u bë i
Mjaftueshëm dhe na strehoi. Lavdia është e Jotja, o Zoti ynë.
Ky ushqim asnjëherë mos u bëftë i pamjaftueshëm për ne! Mos
lënçim të kërkuarit dhe të lypurit prej Teje! Mos u bëfshim
mosmirënjohës ndaj riskut Tënd e as mos u bëfshim të pavarur
prej Teje!264
262. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha faragat-ta’am.
263. Ebu Daud, Kitabul-at’ima, bab ma jekulur-raxhulu idha at’ama.
264. Buhariu, Kitabul-at’ima, bab ma jekulu idha faraga min ta’amihi;
Tirmidhiu, Kitabul-at’ima, bab ma jekulu idha faraga min ta’amihi.
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(6) Hazret Muadh Ibni Enesira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka
thënë: Ai që bën këtë lutje pas buke, Allahu i Madhërishëm ia fal
gjynahet:

Lavdia është e Allahut që më dha këtë ushqim dhe më dha risk,
edhe pse nuk kisha asnjë fuqi dhe forcë për ta arritur atë.265

Lutje për të ngrënë bukë kur je i ftuar diku
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen: Mua dhe Halid Ibni Uelidin i
Dërguari i Allahutsas na mori në shtëpinë e tij dhe na dha qumësht
për të pirë dhe na tha: Kur Allahu i Madhërishëm ju jep risk, bëni
këtë lutje:

O Allah! Na beko këtë ushqim dhe na ushqe me ushqime edhe
më të mira sesa këto.266

Lutje kur pi qumësht
Hazret Abdullah Ibni Abasira rrëfen: I Dërguari i Allahutsas na dha
qumësht për të pirë dhe na tha: Ai, të cilit Zoti i Madhërishëm i jep
qumësht për të pirë, le të bëjë këtë lutje:

O Allah! Na e beko këtë ushqim dhe na shto prej tij.267
265. Ebu Daud, Kitabul-libas, bab ma jekulu idha labisa theuban xhedidan.
266. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha akalat-ta’am.
267. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha akalat-ta’am.
131

Thesari i lutjeve

Lutje kur vesh rroba të reja
(1) Hazret Abu Seid Hudrijura tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
vishte rroba të reja, duke përmendur llojin e rrobës (këmishë, çarçaf,
çallmë etj.) bënte lutjen që vijon:

O Allah! Lavdia është e Jotja. Ti më ke veshur me këtë veshje.
Të kërkoj të mirën e saj dhe të mirën për të cilën është bërë kjo.
Më mbro nga e keqja e saj dhe nga e keqja që mund të dalë prej
saj.268
(2) Hazret Omerira kur vishej me rroba të reja, bënte lutjen e
mëposhtme duke iu referuar të Dërguarit të Allahutsas që thoshte:
Duke veshur rroba të reja, ai që fal rrobat e tij të vjetra dhe bën këtë
lutje, në rroftë a në mos rroftë, në të dyja rastet hyn në mbrojtjen e
Allahut, i cili e mbulon dhe ia fal mëkatet:

Lavdia është e Allahut që më veshi me veshje, me të cilën mbuloj
të fshehtën dhe zbukuroj jetën dhe që më dha veshje edhe pse
nuk kisha asnjë fuqi dhe forcë për ta arritur atë.269

268. Ebu Daud, Kitabul-libas, bab ma jekulu idha labisa theuban xhedidan.
269. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 108; Ebu Daud, Kitabul-libas, bab ma
jekulu idha labisa theuban xhedidan.
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Lutje kur shihesh në pasqyrë
Hazret Ajshjara tregon lutjen e mëposhtme të të Dërguarit të
Allahutsas:
O Allah! Ashtu siç më ke zbukuruar fizikisht, zbukuromë edhe
moralisht!270

Lutje kur del nga shtëpia
Hazret Enes Ibni Malilkira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Ai që bën lutjen vijuese gjatë kohës kur del nga shtëpia, shejtani i
largohet dhe lutësit i thuhet:
“Ty të është mjaftuar kjo lutje. Je i udhëzuar dhe i shpëtuar”.271
Ajo lutje është:

Me emrin e Allahut! U mbështeta tek Allahu. Sundim dhe fuqi
s’ka askush tjetër përveç Allahut.
Sipas Hazret Ume Selmasëra, kjo lutje ka disa fjalë shtesë dhe duke i
përfshirë edhe ato, lutja del si më poshtë:

Me emrin e Allahut! U mbështeta tek Allahu. Sundim dhe
fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut. O Allah! Të kërkojmë
270. Musnad Ahmedi, vëll. 6, f. 150.
271. Tefsir Tha’labi, vëll. 2, f. 382.
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mbrojtje që të mos rrëshqasim, të mos humbasim, të mos
bëjmë padrejtësi, të mos na bëhet padrejtësi, të mos injorojmë
dhe të mos injorohemi.272

Lutje për të hyrë në shtëpi
Hazret Ebu Malik Ash’arijira thotë se kur të hyni në shtëpi, bëni
lutjen e mëposhtme dhe jepuni selam banorëve të shtëpisë:

O Allah! Të kërkoj hyrjen e mbarë dhe daljen e mbarë. Me
emrin e Allahut kemi hyrë dhe me emrin e Allahut kemi dalë.
Jemi mbështetur tek Allahu, Zoti ynë.273

Lutje për të dalë në pazar
Hazret Burejdara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur dilte në treg
bënte lutjen vijuese:

O Allah! Të kërkoj mbarësinë e këtij tregu dhe të mirën që
gjendet në të. Të kërkoj mbrojtje nga e keqja e tij dhe e keqja që
gjendet në të. O Allah! Të kërkoj mbrojtje nga mundësia për të
bërë be të rreme ose për të bërë pazar të humbur.274
272. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha kharaxha min bejtihi; Ebu
Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha kharaxha min bejtihi.
273. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu, idha dakhala min bejtihi.
274. Kitabud-dua, lit-Tibrani, vëll. 2, f. 1168.
134

Lutjet dhe përgjërimet e Profetit Muhammed sas

Lutje të ndryshme për udhëtim
(1) Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas,
gjatë kthimit nga ndonjë betejë, haxh apo umra, kur ngjitej në vend
të lartë, thoshte tri herë Allahu Ekber (Allahu është më i Madhi) dhe
kur zbriste prej tij, thoshte fjalët që vijojnë:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Vetëm dhe të
Pashoq. I Atij është sundimi, e Atij është lavdia dhe Ai është
i Plotfuqishëm për çdo gjë. Po kthehemi të penduar, duke e
adhuruar dhe duke e falënderuar Zotin tonë.275
(2) Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
udhëtonte, bënte këtë lutje (kjo lutje po jepet këtu duke mbledhur
rrëfimin e Abdullah Ibni Omerit dhe atë të Ebu Hurejrasra):

O Allah! Në udhëtimin tonë Të kërkojmë mirësinë, takvanë dhe
veprën që Të pëlqen. O Allah, na shoqëro me dashamirësinë
Tënde dhe na kthe në përgjegjësinë Tënde. O Allah! Zvogëlo
tokën për ne! O Allah! Na lehtëso udhëtimin tonë dhe zvogëlo
largësinë e tokës për ne. O Allah! Ti je Shoqëruesi në udhëtim
275. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ed-dua idha asfara eu raxha’a.
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dhe Zëvendësi në shtëpi. O Allah! Më mbro nga vështirësia
e udhëtimit, nga pamja shqetësuese dhe nga kthimi i keq në
familje e në pasuri.276

Lutje për të hipur në mjet transporti
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur i
hipte devesë, thoshte tri herë Allahu Ekber dhe bënte këtë lutje (të
Kuranit):

I Shenjtë është Ai që na e nënshtroi këtë (mjet), sepse ne vetë
nuk e kontrollonim dot. Ne pa dyshim te Zoti ynë kemi për t’u
kthyer. (Kurani Famëlartë 43:14-15)277

Lutje për t’u mbrojtur nga e keqja në udhëtim
Hazret Heula Bint Hekimra tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Nëse ndaloni gjatë udhëtimit, bëni këtë lutje:

Kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut nga e keqja e
çdo gjëje që ka krijuar Ai.278

Lutje gjatë natës së tmerrshme, gjatë udhëtimit
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se të Dërguarin e Allahutsas kur
e zinte nata gjatë udhëtimit, ai lutej:
276. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha kharaxha musafiran; Ebu
Daud, Kitabul-xhihad, bab ma jekulur-raxhulu idha asfara.
277. Muslimi Kitabul-haxh, bab ma jekulu idha rakiba ila safaril-haxh.
278. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh mines-sui.
136

Lutjet dhe përgjërimet e Profetit Muhammed sas

O Tokë! Zoti im dhe Zoti yt është Allahu! Kërkoj mbrojtjen
e Allahut nga e keqja jote, nga e keqja që gjendet brenda teje,
nga e keqja e çdo gjëje që Ai ka krijuar te ti, nga e keqja e çdo
gjallese që ecën mbi ty. Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga luani,
pitoni, gjarpri, akrepi, nga banori i këtij vendi dhe nga çdo
njeri i madh apo i vogël.279

Lutje gjatë ngjitjes në lartësi
Hazret Enesira ka rrëfyer këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas, që ai
e bënte kur ngjitej në rrafshnaltë:

O Allah! Lartësimi është i Yti mbi çdo lartësim dhe lavdia është
e Jotja në çdo rrethanë.280

Lutje kur shkon në luftë
Hazret Enes Ibni Malikura rrëfen se i Dërguari i Allahutsas kur shkonte
për të marrë pjesë në ndonjë betejë, bënte këtë lutje:

O Allah! Ti je mbështetja ime dhe ndihmësi im. Përmes Teje
bëj strategji, përmes Teje sulmoj dhe përmes Teje luftoj.281
279. Ebu Daud, Kitabul-xhihad, bab ma jekulur-raxhulu idha anzala munzilun.
280. Musned Ahmed, vëll. 3, f. 239.
281. Ebu Daud, Kitabul-xhihad, bab ma jud’a endal-lika.
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Lutje e lamtumirës
(1) I Dërguari i Allahutsas, duke i dhënë lamtumirën Abdullah Ibni
Omeritra, bëri këtë lutje:

Allahut ia dorëzoj besimin tënd, amanetin tënd dhe fundin e
veprave të tua.282
(2) Hazret Enesira ka rrëfyer këtë lutje lamtumire të të Dërguarit të
Allahutsas:
Allahu ta përgatittë trastën me takua, të faltë gjynahet dhe të
mundësoftë të mirën kudo që të jesh!283

Lutje për të hyrë në fshat a qytet të ri
Hazret Suhejbira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur hynte në ndonjë
qytet të ri, nuk harronte kurrë të bënte lutjen që vijon:

282. Ebu Daud, Kitabul-xhihad, bab ed-dua endal-vida.
283. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha euda’a insanan.
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O Allah! O Zoti i shtatë qiejve dhe i gjithçkaje që qëndron nën
hijen e tyre! O Zoti i tokave dhe i gjithçkaje që mbajnë ato! O
Zoti i djajve dhe i gjithçkaje që e devijojnë ata! O Zoti i erërave
dhe i gjithçkaje që sjellin ato! Të kërkojmë të mirën e këtij
qyteti, të mirën e banorëve të tij dhe të mirën që gjendet në të.
Të kërkojmë mbrojtje nga e keqja e tij, nga e keqja e banorëve
të tij dhe nga e keqja që gjendet në të.
O Allah! Na beko në këtë qytet! O Allah! Na beko në këtë qytet!
O Allah! Na beko në këtë qytet! O Allah! Na ushqe me frutat
e tij, na bëj të dashur te banorët e tij dhe na jep dashuri ndaj
banorëve të tij të sinqertë.284

Lutje të ndryshme të mëngjesit e të mbrëmjes
(1) Hazret Abdullah Ibni Mesudira tregon se i Dërguari i Allahutsas në
mëngjes bënte këtë lutje:

U gdhimë dhe u gdhi edhe i gjithë kombi për Allahun. Lavdia
është e Allahut. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut! Ai
është i Vetëm dhe i Pashoq. I Atij është sundimi. E Atij është
lavdia dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë. O Zoti im! Të
kërkoj të mirën që ka kjo ditë dhe të mirën që vjen pas saj.
284. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 614; Maxhmaul-ausat, Tibrani; vëll. 5, f. 379.
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Të kërkoj mbrojtje nga e keqja që ka kjo ditë dhe nga e keqja
që vjen pas saj. O Zoti tim! Më mbro nga përtacia dhe nga
mendjemadhësia! O Zoti im! Më mbro nga ndëshkimi i zjarrit
dhe nga ndëshkimi i varrit.285
(2) I Dërguari i Allahutsas të njëjtën lutje bënte edhe në mbrëmje, por
duke zëvendësuar fjalën “ditë” me fjalën “natë”:

U ngrysëm dhe u ngrys i gjithë kombi për Allahun. Lavdia
është e Allahut. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut! Ai
është i Vetëm dhe i Pashoq. I Atij është sundimi. E Atij është
lavdia dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë. O Zoti im! Të
kërkoj të mirën që ka kjo natë dhe të mirën që vjen pas saj. Më
mbro nga e keqja që ka kjo natë dhe nga e keqja që vjen pas saj.
O Zoti tim! Më mbro nga përtacia dhe nga mendjemadhësia. O
Zoti im! Më mbro nga ndëshkimi i zjarrit dhe nga ndëshkimi
i varrit.286
(3) Hazret Ebu Hurejrahra thotë se i Dërguari i Allahutsas u mësonte
sahabëve që ta bënin këtë lutje në mëngjes:

285. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh min sherri ma amala.
286. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh min sherri ma amala.
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O Allah! Për Ty u gdhimë, për Ty jetojmë, për Ty vdesim dhe
te Ti kthehemi.287
(4) Shërbëtori i të Dërguarit të Allahutsas Hazret Enes Ibni Malikura
rrëfen:
I Dërguari i Allahutsas ka thënë se ai që bën këtë lutje në mëngjes,
Zoti ia fal mëkatet që bën gjatë asaj dite dhe nëse e bën këtë lutje
gjatë natës, Zoti ia fal mëkatet që bën gjatë asaj nate dhe e liron nga
zjarri:

O Allah! U gdhimë. Të kemi dëshmitar, i kemi dëshmitarë
edhe ata që e mbajnë arshin Tënd, i kemi dëshmitarë engjëjt e
Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, që me të vërtetë Ti je Allahu e
nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, je i Vetëm dhe i Pashoq
dhe me të vërtetë Muhammedi është robi dhe i Dërguari Yt.288
Shënim: E njëjta lutje bëhet edhe në mbrëmje, por duke zëvendësuar
fjalët “O Allah! U gdhimë”, me fjalët “O Allah! Kaluam ditën”.
(5) Hazret Abanira transmeton nga i ati, Hazret Othman Ganijra, se i
Dërguari i Allahutsas ka thënë se ai që bën këtë lutje çdo ditë nga tri
herë, në mëngjes ose në mbrëmje, Allahu i Madhërishëm e shpëton
287. Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab ma jed’u bihir-raxhul idha asbaha.
288. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 79.
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atë gjatë asaj dite ose gjatë asaj nate nga cilado fatkeqësi që e pret.
Më vonë Hazret Abaninra e zuri paraliza dhe një ditë në këtë gjendje
kur ai ua tregonte këtë lutje njerëzve, njëri prej të pranishmëve e
vështroi i habitur gjendjen e tij të paralizuar. Abani e vuri re dhe tha:
“Pasha Zotin! Duke jua treguar këtë lutje, nuk kam shpifur as për
Hazret Osmaninra dhe as Hazret Osmanira, nuk kishte shpifur për të
Dërguarin e Allahutsas. Por, një ditë, kur isha i zemëruar, harrova ta
bëja këtë lutje. Rastësisht, të njëjtën ditë më zuri paraliza dhe kështu,
për shkak të mosbërjes së kësaj lutjeje, Zoti ma çoi këtë caktim”.

Me emrin e Allahut, me emrin e të cilit asgjë nuk mund të
sjellë dëm as në Tokë e as në qiell dhe Ai është Dëgjuesi, i
Gjithëdijshmi.289
(6) Hazret Ebu Hurejrahra dhe Ebu Rashid El-Hiranira tregojnë se
njëherë Hazret Ebu Bekrira iu lut të Dërguarit të Allahutsas duke i
thënë: “O i Dërguari i Allahut! Më mëso ca fjalë që t’i them në
mëngjes e në mbrëmje”. I Dërguari i Allahutsas i mësoi këtë lutje duke
thënë që ta bënte në mëngjes e në mbrëmje ose gjatë natës para se të
flinte:

O Allah! Krijuesi i qiejve dhe i Tokës. Njohësi i së padukshmes
dhe i së dukshmes. Zoti dhe Sunduesi i çdo gjëje. Dëshmoj se
289. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Mbromë nga e keqja e
vetvetes, nga e keqja e djallit dhe nga mundësia që t’i bëj dëm
vetes apo t’i sjell dëm ndonjë muslimani tjetër.290
(7) Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas çdo
ditë në mëngjes e në mbrëmje bënte disa lutje. Njëra prej tyre është
edhe kjo:

O Allah! Të kërkoj shëndet në këtë botë dhe në përtejbotën. O
Allah! Të kërkoj falje dhe shëndet në besimin tim e në botën
time, në familjen time e në pasurinë time. O Allah! M’i mbulo
dobësitë dhe më dhuro paqe prej shqetësimeve të mia. O Allah!
Mbromë nga para e nga mbrapa, djathtas, majtas e nga sipër
dhe kërkoj mbrojtjen e madhështisë Sate nga prekja e ndonjë
ndëshkimi nga poshtë.291
(8) Hazret Ebu Selam Habshira rrëfen: I kërkova Hazret Enesitra,
shërbëtorit të të Dërguarit të Allahutsas, që të më tregonte ndonjë
hadith që kishte dëgjuar prej të Dërguarit të Allahutsas. Ai më tha: E
kam dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas duke thënë: “Ai që bën këtë
lutje në mëngjes e në mbrëmje, Zoti merr përsipër që ta kënaqë atë
ditën e kiametit.”

290. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 95.
291. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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Jemi të kënaqur duke pasur Allahun si Zot, Islamin si besim
dhe Muhammedin si të Dërguar.292
(9) Hazret Abdullah Ibni Ganamira tregon se i Dërguari i Allahutsas
ka thënë se ai që lutet me këto fjalë në mëngjes e në mbrëmje, e kreu
falënderimin e asaj dite ose të asaj nate:

O Allah! Çdo mirësi që më vjen mua, pa dyshim vjen vetëm
prej Teje. Ti je i Pashoq. Për Ty janë lavdia dhe falënderimi.293
(10) Hazret Ebu Ajashira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë
se ai që lutet me këto fjalë në mëngjes apo në mbrëmje, shpërblehet
sikur të ketë liruar robër aq bij sa ka Hazret Ismailias, shkruhen dhjetë
mirësi në llogarinë e tij, i falen dhjetë gjynahe, ai gradohet dhjetë
nivele më shumë dhe mbrohet nga djalli. Hamadi, që është njëri prej
transmetuesve të këtij hadithi, thoshte se një njeri pa në ëndërr të
Dërguarin e Allahutsas dhe i tha se këtë hadith na e tregon Ebu Ajashi
dhe i Dërguari i Allahutsas iu përgjigj: “Ebu Ajashi thotë të vërtetën”.
Ajo lutje është si më poshtë:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është i Vetëm dhe
i Pashoq. I Atij është sundimi, e Atij është lavdia dhe Ai është i
292. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
293. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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Plotfuqishëm për çdo gjë.294
(11) Nëna e besimtarëve, Hazret Umi Selmara, rrëfen:
I Dërguari i Allahutsas ma mësoi këtë lutje për ta bërë në mbrëmje:

O Allah! Në ardhjen e natës Sate, në largimin e ditës Sate,
në kohën kur më vijnë thirrjet e Tua, në momentet e namazeve
për Ty, të kërkoj të më falësh mua.295
(12) Hazret Ebu Bekri bënte dy lutjet që vijojnë nga tri herë çdo ditë,
në mëngjes e në mbrëmje, dhe thoshte: “Kam dëgjuar të Dërguarin e
Allahutsas duke i bërë këto lutje, ndaj më pëlqen t’i bëj edhe unë duke
vijuar praktikën e tij”.

(a) O Allah! Më dhuro shëndet në trupin tim! O Allah! Më
dhuro shëndet në dëgjimin tim! O Allah! Më dhuro shëndet në
shikimin tim! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

(b) O Allah! Më mbro nga mosbesimi dhe skamja! O Allah!
294. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
295. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab duai umi salma.
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Më mbro nga dënimi i varrit! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç
Teje.296

Kryelutje për të kërkuar falje
Hazret Burejdahra tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë se ai që
bën këtë lutje në mëngjes ose në mbrëmje e nëse vdes atë ditë ose atë
natë, hyn në xhenet.

O Allah! Ti je Zoti im. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje.
Ti më krijove. Ndërsa unë jam robi Yt. Po mbaj premtimin dhe
fjalën time me sa kam mundësi. Më mbro nga e keqja që kam
bërë. E pranoj para Teje bekimin Tënd që kam dhe e pranoj
para Teje edhe gjynahun tim. Prandaj, më fal mua, sepse
askush nuk i fal gjynahet përveç Teje.297

Lutje për t’u mbrojtur nga e keqja e kohës dhe e fqinjit
Hazret Akba Ibni Amirira ka përcjellë këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas, që ai bënte për t’u mbrojtur nga e keqja e ditës, e natës dhe
e fqinjit:

296. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
297. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha asbaha.
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O Allah! Më mbro nga dita e keqe, nga nata e keqe, nga ora e
keqe, nga shoqëruesi i keq dhe nga fqinji i keq kudo që banoj.298

Lutje për të kërkuar shi
Gjatë thatësirës, një ditë të premte, kur dikush i kishte kërkuar të
Dërguarit të Allahutsas të lutej për shi, ai bëri lutjen që është në vijim.
Menjëherë pas lutjes së tij filloi të binte shi, që vijoi pa pushim deri
të premten tjetër, derisa i Dërguari i Allahutsas bëri lutje që shiu të
pushonte.

(1) O Allah! Na jep ujë! O Allah! Na jep ujë! O Allah! Na jep ujë!
(2) O Allah! Na dërgo re! O Allah! Na dërgo re! O Allah! Na
dërgo re!299

Namazi për të kërkuar shi
Hazret Abad Ibni Temimira transmeton nga xhaxhai i tij, i cili thotë:
Gjatë një thatësire, për namazin për të kërkuar shi, i Dërguari i
Allahutsas doli në fushë dhe udhëhoqi dy rekate namaz, në të cilin
recitoi me zë të lartë suren El-Fatiha dhe pastaj një pjesë të Kuranit
Famëlartë. Pas namazit, ktheu çarçafin e tij, duke qëndruar në
drejtim të Qabes, ngriti duart dhe u lut për shi. Për këtë ndodhi na
janë përcjellë lutjet e tij të mëposhtme:

298. Maxhmaul-kebir, Tibrani, vëll. 17, f. 294.
299. Buhariu, Kitabul-istiska, bab el-istiska fi khutbatil-xhuma.
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O Allah! Na jep ujë duke dërguar re shi-lëshuese, që sjellin
mbarësi, që na largojnë frikën; dobiprurëse, jo dëmsjellëse,
të shpejtuara e jo të vonuara! O Allah, jepu ujë robërve të Tu,
kafshëve të Tua, përhape mëshirën Tënde dhe gjallëroje qytetin
Tënd të vdekur. O Allah, jepna ujë! O Allah, jepna ujë! O Allah,
jepna ujë!300

Lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Zotit gjatë vetëtimës
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se kur bubullinte dhe vetëtinte,
i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje:

O Allah! Mos na vrit me zemërimin Tënd! Mos na shkatërro
me ndëshkimin Tënd dhe na shpëto përpara se të ndodhë diçka
e tillë.301

Lutje për t’u mbrojtur nga shtrëngata
Hazret Ajshjara tregon se kur shpërthente shtrëngata, i Dërguari i
Allahutsas bënte këtë lutje:

300. Ebu Daud, Kitabul-istiska, bab raf’a jadejn.
301. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha asma’ar-ra’d.
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O Allah! Të kërkoj të mirën e saj, të mirën që gjendet në të, të
mirën që sjell ajo dhe më mbro nga e keqja e saj, nga e keqja që
gjendet në të dhe nga e keqja që sjell ajo.302

Lutje për t’u mbrojtur nga përmbytjet
Hazret Enes Ibni Malikura tregon: “Me lutjen e të Dërguarit të
Allahutsas kur ra shi vazhdimisht për një javë, ditën e premte, dikush
i kërkoi të Dërguarit të Allahutsas të lutej që shiu të ndalej. I Dërguari
i Allahutsas bëri lutjen që vijon dhe shiu pushoi menjëherë”:

O Allah! Rreth e përqark nesh e jo mbi ne! O Allah! Mbi kodrat,
malet, luginat dhe pyjet!303

Lutje të ndryshme para gjumit
(1) Hazret Hudhejfa Ibni El-Jamanira tregon se i Dërguari i Allahutsas
kur shtrihej për të fjetur, bënte këtë lutje:

O Allah! Me emrin Tënd vdes dhe ringjallem.304
302. Muslimi, Kitabul-istiska, bab tavudh enda ru’jetir-rih.
303. Buhariu, Kitabul-istiska, bab ma istiska fil-masxhidil-xhami.
304. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha anama.
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(2) Hazret Bara’ Ibni Azibi tregon se i Dërguari i Allahutsas i mësoi
një njeriu këtë lutje për ta bërë në kohën e gjumit dhe i tha: Nëse vdes
gjatë natës kur e ke bërë këtë lutje, do të vdesësh me natyrshmëri të
pastër dhe nëse do ta bësh këtë lutje në mëngjes, do të gjesh mirësi
e bekime:

O Allah! Ty ta dorëzova veten time. Nga Ti e drejtova fytyrën
time. Te Ti e solla çështjen time. Te Ti u mbështeta duke
shpresuar e duke u druajtur ndaj Teje. Nuk ka strehë dhe nuk
ka shpëtim nga Ti përveç Teje. Besova në librin që ke zbritur
dhe në profetin që ke dërguar.305
(3) Hazret Ebu Hurejrahra rrëfen se i Dërguari i Allahutsas tha: Kur
të shkoni në shtrat, pastrojeni një herë atë dhe bëni këtë lutje para
se të flini:

Me emrin Tënd, o Zoti im, shtrihem dhe po me emrin Tënd
do të çohem. Nëse do të ma mbash shpirtin, mëshiroje, e nëse
do të ma kthesh, mbroje atë ashtu siç i mbron robërit e Tu të
sinqertë.306

305. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ued’il-jedil-jumna, tahta khadil-jumna.
306. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab tavudh uel-kirat endan-neum.
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(4) Hazret Abdullah Ibni Omerira i tha një njeriu të bënte këtë lutje
kur të shkonte në shtrat dhe i tregoi se këtë lutje ai e kishte mësuar
prej të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Ti ma krijove shpirtin dhe Ti do të ma marrësh. Për
Ty është edhe vdekja e tij, edhe jeta e tij. Nëse do ta ringjallësh,
mbroje e nëse do t’i japësh vdekje, fale atë. O Allah! Të kërkoj
shëndet.307
(5) Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
shkonte në shtrat, bënte këtë lutje:

Lavdia është e Allahut që më mjaftoi, më strehoi, më ushqeu
dhe më dha ujë për të pirë. Lavdia është e Allahut që më dha
mirësi, mirësi me bollëk, më fali (gjëra të ndryshme) e më
fali pafund. Lavdia është e Allahut në çdo rrethanë. O Allah!
O Zoti, Sunduesi dhe i Adhuruari i çdo gjëje! Më mbro nga
zjarri!308
(6) Nëna e besimtarëve, Hazret Hafsara, thotë se i Dërguari i Allahutsas
kur flinte, faqen e mbështeste në dorën e djathtë dhe bënte tri herë
këtë lutje:
307. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab ma jekulu endan-neum.
308. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu endan-neum.
151

Thesari i lutjeve

O Allah! Shpëtomë nga ndëshkimi Yt ditën kur do të ringjallësh
robërit e Tu.309
(7) Hazret Aliura tregon se i Dërguari i Allahutsas, para se të flinte,
bënte këtë lutje:

O Allah! Kërkoj mbrojtjen e fytyrës Sate të nderuar e të fjalëve
të Tua të përsosura nga dëmi i çdo krijese, koka e së cilës
është në dorën Tënde. O Allah! Vetëm Ti e largon skamjen
dhe mëkatin. O Allah! Ushtria Jote nuk mposhtet, premtimi
Yt nuk mbetet i papërmbushur. Shenjtëria e askujt nuk bën
dobi përballë shenjtërisë Sate. I Shenjtë je Ti me gjithë lavdinë
Tënde.310
(8) Hazret Ebul Ez’herra tregon se i Dërguari i Allahutsas, para se të
flinte, bënte këtë lutje:

Me emrin e Allahut u shtriva. O Allah! Më fal mëkatin dhe më
mund djallin, më mundëso të përmbush detyrën dhe më bëj të
309. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu endan-neum.
310. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu endan-neum.
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jem në parinë e lartë (të engjëjve).311

Lutje të ndryshme kur zgjohesh nga gjumi
(1) Hazret Hudhejfara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur zgjohej
nga gjumi bënte këtë lutje:

Lavdia është e Allahut që na ringjalli pasi na dha vdekje dhe ne
tek Ai do të kthehemi.312
(2) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas i ka thënë:
Kur zgjohesh nga gjumi, bëj këtë lutje:

Lavdia është e Allahut që i dha shëndet trupit tim, më ktheu
shpirtin tim dhe më mundësoi ta përkujtoj Atë.313
(3) Hazret Obada Ibni Samitira tregon se ai që zgjohet nga ndonjë
ankth dhe bën këtë lutje, Zoti ia pranon lutjen dhe nëse merr abdes
dhe ngrihet për të falur namaz, ia pranon edhe namazin:

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është i Vetëm dhe
i Pashoq. I Atij është Sundimi, e Atij është lavdia e Ai është
311. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu endan-neum.
312. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha nama.
313. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ed-dua idha ava ila firashihi.
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i Plotfuqishëm për çdo gjë. Lavdia është e Allahut! I Shenjtë
është Allahu dhe nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut.
Allahu është më i Madhi. Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër,
përveç Allahut. O Allah! Më fal mua!314

Lutje për të larguar pagjumësinë
Hazret Burejdahra tregon se Hazret Halid Ibni Uelidira i ishte ankuar
të Dërguarit të Allahutsas për pagjumësinë dhe Profetisas i kishte
mësuar këtë lutje, që ai ta bënte gjatë natës:

O Allah! O Zoti i shtatë qiejve dhe i gjithçkaje që qëndron nën
hijen e tyre! O Zoti i Tokave dhe i gjithçkaje që mbajnë ato! O
Zoti i djajve dhe i gjithçkaje që e devijojnë! Bëhu strehë për mua
nga sherri i të gjitha krijesave të Tua, që askush të mos më cenojë
mua e që askush të mos rebelohet me mua. Streha Jote është
fisnike. Lavdia Jote është madhështore dhe nuk ka të adhuruar
tjetër përveç Teje! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje!315

Lutje kur trembesh në ëndërr
Hazret Abdullah Ibni Amri tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Nëse dikush trembet në gjumë, le të bëjë këtë lutje. Asgjë nuk do
t’i bëjë dëm atij. Hazret Abdullahura ua mësonte fëmijëve të tij këtë
314. Buhariu, Kitabut-tehexhud, bab fadli man ta’ara minel-lejl.
315. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 91.
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lutje. Po ashtu edhe Malik Ibni Enesira rrëfen se Halid Ibni Uelidira
trembej në gjumë dhe i Dërguari i Allahutsas ia kishte mësuar këtë
lutje:

Kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut nga zemërimi
i Tij, nga sherri i robërve të Tij dhe nga nxitjet e djajve dhe nga
prania e tyre. 316

Lutje për çiftin e sapomartuar
Hazret Amr Ibni Shuejbira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
“Kur të martoheni ose të merrni ndonjë shërbëtor në shtëpi, bëni
këtë lutje:

O Allah! Të kërkoj të mirën e saj dhe të mirën që ke lënë në
natyrën e saj dhe më mbro nga e keqja e saj dhe nga e keqja që
e ke lënë në natyrën e saj.”317
Shënim: Për martesë, nëse lutjen e bën një femër, le ta zëvendësojë
gjininë e përemrit nga femërore në mashkullore (në arabisht duke e
zëvendësuar përemrin “ha” në “hu”).

316. Muata Imam Malik, Kitabul-xhami’, bab ma ju’maru minet-tehexhud.
317. Ebu Daud, Kitabun-nikah, bab fi xhami’in-nikah.
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Lutje para se të kryhen marrëdhëniet bashkëshortore
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas thoshte
se, kur ndokush nga ju i afrohet bashkëshortes dhe bën këtë lutje, Zoti
i Madhërishëm i dhuron fëmijë të mbrojtur nga e keqja e shejtanit:

Me emrin e Allahut! O Allah! Mbrona nga shejtani dhe mbroje
nga shejtani edhe atë që do të na dhurosh.318

Lutje për të kërkuar ndihmë gjatë agonisë së vdekjes
Hazret Ajshjara rrëfen këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Ndihmomë gjatë agonisë së vdekjes, gjatë grahmave
të vdekjes.319

Lutje në momentin e vdekjes
Hazret Umi Selmara rrëfen: “I Dërguari i Allahutsas erdhi kur ndërroi
jetë Ebu Selmara. Ebu Selmait i kishin mbetur sytë të hapur. I Dërguari
i Allahutsas ia mbylli dhe iu drejtua atyre që vajtonin dhe tha: Kjo
është koha e lutjes për të kërkuar mirësi, sepse edhe engjëjt po thonë
“Amin” për lutjet (tona). Më pas ai bëri lutjen që vijon:

318. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha ata ahluhu.
319. Tirmidhiu, Kitabul-xhenaiz, bab et-teshdid endal-maut.
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O Allah! Fale Ebu Selmanë, ngrije në gradën midis të
udhëzuarve dhe mundësoju zëvendës njerëzve që ka lënë pas!
O Zoti i botëve! Na fal edhe ne, edhe atë! Zgjeroja varrin dhe
ndritja!320
(Kjo lutje kur bëhet për dikë tjetër, le të zëvendësohet emri i Ebu
Salmasë me emrin e tij).

Lutje për të pasur shpërblim të mirë gjatë vështirësisë
Hazret Umi Selmara tregon se i Dërguari i Allahutsas, në kohën kur
vdiq Ebu Selmara, i tha: Gjatë vështirësisë, thuaj “Në të vërtetë, jemi
të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi” dhe bëj këtë lutje:

O Allah! Shpërblemë në vështirësinë time dhe zëvendësoje atë
me mirësi!321

Lutja e namazit të xhenazes
Hazret Ebu Hurejrahra thotë se i Dërguari i Allahutsas në xhenaze
bënte këtë lutje:
320. Muslimi, Kitabul-xhenaiz, bab fi igmadil-mejit.
321. Muslimi, Kitabul-xhenaiz, bab ma jukalu endal-musibat.
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O Allah! Fale të gjallin dhe të vdekurin tonë, të pranishmin
dhe të papranishmin tonë, të voglin dhe të madhin tonë,
mashkullin dhe femrën tonë. O Allah! Këdo që të lësh gjallë nga
ne, mbaje gjallë në Islam dhe kujtdo që t’ia marrësh shpirtin
nga ne, merrja shpirtin në iman. O Allah! Mos na moho nga
shpërblimi i këtij të vdekuri dhe mos na sprovo pas tij.322
(Nëse xhenazja është femër, do të ndryshojë gjinia e përemrit në dy
fjalitë e fundit, gjegjësisht: “tavafejtaha”, “fatavafaha”, “axhirha” dhe
“ba’daha”.

Lutje e xhenazes së të miturit
Sipas Hazret Imam Hasan Ibni Aliutra, në xhenazen e të miturit, pas
sures El-Fatiha, bëhet kjo lutje:

O Allah! Bëje këtë fëmijë për ne të parë, prijës, thesar,
shpërblim, ndërmjetësues dhe të pranuar si ndërmjetësues.323
Në rastin e gjinisë femërore, fjalët arabe janë: “ixh’elha” dhe “safieten
mushfieten”.
322. Tirmidhiu dhe Ebu Daudi, Kitabul-xhenaiz, bab ma jekulu fis-salati alelmejit; Kitabud-dua, lit-Tibrani, vëll. 3, f. 1351.
323. Buhariu, Kitabul-xhenaiz, bab jukrau Fatihatul-kitab, alal-xhenaza;
Eunul-ma’bud, Sharh Ebu Daud, Kitabul-xhenaiz, bab ed-dua lil-mejit.
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Lutje kur varros të vdekurin
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
varroste ndonjë të vdekur, bënte këtë lutje:

i
ii
(1) Me emrin e Allahut, me ndihmën e Allahut dhe për popullin e
të Dërguarit të Allahut!
(2) Me emrin e Allahut, me ndihmën e Allahut dhe për
praktikën e të Dërguarit të Allahut!324

Lutje kur viziton varrezën
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur vizitonte varrezën,
thoshte këto fjalë:

Paqja qoftë mbi ju, o banorët e shtëpisë (së ahiretit) prej
besimtarëve e prej muslimanëve. Ne, në dashtë Allahu, do
t’ju bashkohemi juve. Ju kemi prijës e ne jemi ndjekësit tuaj. I
kërkoj Allahut mbarësi për ne dhe për ju.325

324. Tirmidhiu, Kitabul-xhenaiz, bab ma jekulu idha adkhalal-mejit.
325. Nisai, Kitabul-xhenaiz, bab el-amr bil-istigfari lil-mu’minin.
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Lutje për të kërkuar rrugën e drejtë
I Dërguari i Allahutsas, duke i mësuar Hazret Aliutra lutjen që vijon,
tha se me “rrugën e drejtë” duhet të kesh parasysh rrugën që është e
drejtë si shtiza:

O Allah! Më udhëzo dhe më mbaj në rrugën e drejtë!326

Lutje për qëndrueshmërinë në zemër
Hazret Shehr Ibni Heushebra pyeti Hazret Umi Selmanra për lutjen që
i Dërguari i Allahutsas e bënte më së shumti dhe ajo i tregoi lutjen që
vijon. Hazret Umi Selma një herë kur e kishte pyetur të Dërguarin
e Allahutsas se përse e bënte kaq shumë këtë lutje, ai i qe përgjigjur:
“Zemra e çdo njeriut gjendet midis dy gishtërinjve të Zotit, i cili
mund ta ndryshojë kur të dojë”.

O Kontrolluesi i zemrave! Vendosma zemrën në besimin
Tënd!327

Lutje për t’iu mbështetur tërësisht Zotit të Madhërishëm
Sipas Hazret Abdullah Ibni Abasitra, i Dërguari i Allahutsas shpesh
bënte këtë lutje:

326. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh minesh-sherr.
327. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 90.
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O Allah! Ty t’u dorëzova, Ty të besova, te Ti u mbështeta, nga
Ti anova dhe me ndihmën Tënde u përballa me armikun. O
Allah! Kërkoj mbrojtjen e nderit Tënd, se nuk ka të adhuruar
tjetër përveç Teje, që të mos më devijosh. Ti je i Gjalli që nuk
vdes, kurse xhindet dhe njerëzit vdesin.328

Lutje për t’u përmirësuar shpirtërisht dhe materialisht
Hazret Ebu Hurejrahra ka përcjellë këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Më përmirëso besimin, që është forca ime në punët
e mia. Më përmirëso botën, që është mjet mbijetese për mua.
Më përmirëso ahiretin, që është vendkthimi im. Ma bëj jetën
riprodhuese për çdo të mirë. Më bëj vdekjen qetësi nga çdo e
keqe.329

328. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh minesh-sherr.
329. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh minesh-sherr.
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Lutje për të pasur mirësi në botë dhe në ahiret
Hazret Enes Ibni Malikura tri ditë radhazi e pyeti të Dërguarin e
Allahutsas për t’i treguar lutjen më bekuese dhe çdo herë ai i mësoi
të njëjtën lutje dhe i tha: Do të kesh një sukses shumë të madh nëse
do të gëzosh mirësi në botë dhe në ahiret. Të njëjtën lutje, Hazret
Profeti Muhammedsas ia mësoi Hazret Abasitra, si dhe Hazret Ebu
Bekritra duke thënë: “Nuk ka gjë më të çmueshme të kesh mirësi pas
besimit”. Lutja në fjalë është si më poshtë:

O Allah! Të kërkoj faljen dhe mirësinë në këtë botë dhe në
ahiret!330

Lutje për të pasur mbrojtjen e Allahut
Abdul Hamidi, skllav i liruar i fisit Benu Hashim, përcjell rrëfimin e
së ëmës (e cila ka qenë shërbëtore tek e bija e Profetit Muhammedsas),
që Profeti Muhammedsas i mësonte të bijës në mëngjes e në
mbrëmje lutjen e mëposhtme për të kërkuar mbrojtjen e Allahut të
Madhërishëm:

I Shenjtë është Allahu me lavdinë e Tij. Askush tjetër s’ka
fuqi, përveç Allahut. Bëhet ajo që do Allahu, kurse diçka që
nuk e do Ai, nuk bëhet. Unë e di se Allahu me të vërtetë është
i Plotfuqishëm për çdo gjë dhe se Allahu zotëron dije për çdo
gjë!331
330. Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab ed-dua bil-efvi uel-afijeti.
331. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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(2) Është edhe një rrëfim tjetër që tregon Hazret Talekura: Një njeri
erdhi tek Ebu Derdara dhe tha se i është djegur shtëpia. Ebu Derdara
iu përgjigj: “Jo, nuk më është djegur”. Më pas erdhi një njeri tjetër,
i cili i dha të njëjtin lajm, por edhe atij Ebu Derda i tha: “Jo, nuk
më është djegur shtëpia”. Më pas erdhi një i tretë dhe e njoftoi: “O
Ebu Darda! Ka rënë zjarr dhe është shuar kur i është afruar shtëpisë
sate”. Ebu Derda tha: “E dija se Allahu i Madhërishëm nuk do të ma
digjte shtëpinë”.Të pranishmit u befasuan dhe i kërkuan t’i sqaronte
për të dyja përgjigjet që u kishte dhënë. Pra, së pari kur tha se “nuk
më është djegur shtëpia” dhe, së dyti, kur tha “E dija se Allahu i
Madhërishëm nuk do të ma digjte shtëpinë”. Ebu Derdara iu përgjigj:
Këto përgjigje jua dhashë për shkak të disa fjalëve që kisha dëgjuar
prej të Dërguarit të Allahutsas. Ai kishte thënë se kushdo që do të
lutej në mëngjes me këto fjalë, nuk do t’i ndodhë asnjë gjëmë deri në
mbrëmje dhe kushdo që do të lutej në mbrëmje me këto fjalë, nuk do
t’i ndodhë asnjë gjëmë deri në mëngjes. Ato fjalë janë si vijon:

O Allah! Ti je Zoti im! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje.
Te ti u mbështeta dhe Ti je Zoti i arshit madhështor. Bëhet ajo
që do Allahu, kurse diçka që nuk e do Ai, nuk bëhet. Sundim
dhe fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut të Lartësuar e
të Madhërishëm. Unë e di se Allahu me të vërtetë është i
Plotfuqishëm për çdo gjë dhe se Allahu zotëron dije për çdo
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gjë. O Allah! Mbromë nga e keqja e vetvetes dhe nga e keqja
e çdo gjallese, kokën e së cilës Ti e ke nën kontroll. Zoti im pa
dyshim gjendet në rrugën e drejtë.332

Lutje për të pasur takvanë dhe dëlirësinë
Hazret Zejd Ibni Erkami ka rrëfyer këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Dhuroji druajtjen nefsit tim dhe pastroje atë. Ti je më i
miri që mund ta pastrosh atë. Ti je Mbrojtësi dhe Pronari i tij.333

Lutje për të pasur druajtjen dhe vetëmjaftueshmërinë
Hazret Abdullahura tregon se i Dërguari i Allahutsas shpesh bënte
këtë lutje:

O Allah! Të kërkoj udhëzimin, druajtjen, dëlirësinë dhe
vetëmjaftueshmërinë.334

Lutje për t’u bërë njeri i përshpirtshëm
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje:

332. El-ilelul-mutanahija, Kitabudh-dhikr, bab hadith fi thevabil-istigfar, vëll.
2, f. 837.
333. Nisai, Kitabul-istiadha, bab el-istiadha minel-exhz.
334. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab et-tavudh minesh-sherr.
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O Allah! Më bëj ndër ata që kur veprojnë mirë, gëzohen dhe
kur veprojnë keq, kërkojnë falje.335

Lutje për të pasur dëlirësinë
Të Dërguarit të Allahutsas njëherë iu shfaq Zoti me fytyrë tejet të
bukur dhe e porositi të bënte këtë lutje:

O Allah! Të kërkoj mundësinë për të bërë të mirat, për të hequr
dorë nga të ndaluarat dhe dashurinë ndaj të varfërve. Dhe kur
Ti vendos të futësh popullin në trazira, ma merr shpirtin drejt
Vetes përpara se të vijë trazira.336

Lutje për të pasur shëndet dhe siguri
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas shpesh bënte këtë
lutje:

O Allah! Më dhuro shëndet në trup, shëndet në dëgjim, shëndet
në shikim dhe këta dy të fundit bëji të jenë trashëgimtarë të
335. Musned Ahmed, vëll. 6, f. 129.
336. Tirmidhiu, Kitab tefsiril-Kur’an, surja Sad.
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mi. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Dhembshur
dhe Bujar. I Shenjtë është Allahu, Zoti i arshit madhështor dhe
lavdia është e Allahut, Zotit të botëve.337

Lutje për të shpëtuar nga ndikimi i ogurit të keq
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka
thënë: “Ai që i bëhet pengesë oguri i keq në punët e tij, ka bërë shirk”.
Sahabët e pyetën: “Cila është zgjidhja?” Ai u tha: “Lutuni”:

O Allah! Nuk ka ogur të keq, përveç ogurit të keq që vjen prej
Teje; nuk ka mirësi, përveç mirësisë që vjen prej Teje dhe nuk
ka të adhuruar tjetër përveç Teje.338

Lutje kur hasni diçka të pakëndshme
Hazret Ahmed Kershira tregon: Në praninë e të Dërguarit të Allahutsas
ra fjala për ogurin e keq. Ai tha: Të nxirrni shenjë nuk është e keqe,
por kushdo që sheh ndonjë gjë të pakëndshme, le të lutet:

O Allah! Mirësitë askush nuk i sjell, përveç Teje dhe të këqijat
askush nuk i largon, përveç Teje dhe sundim e fuqi s’ka askush
tjetër, përveç Teje.339
337. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 67.
338. Musned Ahmed, vëll. 2, f. 220.
339. Ebu Daud, Kitabut-tib, bab fit-tejrah.
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Lutje për të kërkuar bekime
Hazret Omerira tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Shtona e mos na pakëso! Jepna nder e mos na poshtëro!
Jepna e mos na privo! Jepna përparësi e mos i jep përparësi
tjetërkujt mbi ne! Jepna gëzim dhe gëzohu nga ne!340

Lutje për të gjetur frikën
dhe besimin e përsosur ndaj Zotit
Hazret Abdullah Ibni Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
çohej nga ndonjë mbledhje, lutej patjetër për veten dhe për sahabët
e tij me këto fjalë:

O Allah! Na jep frikën Tënde që bëhet pengesë midis nesh dhe
ndalimeve të Tua, bindjen Tënde që na çon drejt xhenetit Tënd,
besimin që na lehtëson vështirësitë e botës, na sill dobi prej
340. Tirmidhiu, Kitab tefsiril-Kur’an, surja El-mu’minun.
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dëgjimit tonë, shikimit tonë, fuqive tona gjersa të na mbash
gjallë dhe na dhuro trashëgimtarë prej tyre. Vetë hakmerru
ndaj atyre që na bëjnë padrejtësi dhe ndihmona kundër atyre
që armiqësohen me ne. Mos na përball me vështirësi rreth
besimit tonë. Mos e bëj dynjanë as shqetësimin më të madh për
ne, as pikën më të lartë të dijes sonë. Mos cakto udhëheqës mbi
ne ata që nuk na mëshirojnë.341

Lutje për të pasur bereqet në risk
Hazret Ebu Hurejrahra rrëfen: Një njeri pyeti: “O i Dërguari i Allahut!
Mbrëmë ju kam dëgjuar që po bënit një lutje”. I Dërguari i Allahutsas
i tha të ishte i sigurt nëse i kishte dëgjuar mirë fjalët. Ajo lutje është:

O Allah! Më fal gjynahun, më zgjero shtëpinë dhe më beko në
atë që më jep Ti.342

Lutje për të pasur bereqet në risk gjatë pleqërisë
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje:

O Allah! Më jep bereqet në riskun Tënd gjatë pleqërisë dhe
moshës së thyer.343

341. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 80.
342. Musned Ahmed, vëll. 4, f. 63.
343. Mustadrik Hakim, vëll. 1 f. 542.
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Lutje për të pasur bereqet në të vjela e të lashta
Hazret Ebu Hurejrahra rrëfen se i Dërguari i Allahutsas kur shikonte
për herë të parë frutën e stinës, bënte këtë lutje:

O Allah! Beko të vjelat tona, beko qytetin tonë dhe beko enët
dhe matëset tona!344

Lutje për të kërkuar mundësinë
e të vepruarit dhe të të falënderuarit
Hazret Ebu Hurejrahra rrëfen: Një lutje që kam mësuar prej të
Dërguarit të Allahutsas, të cilën kurrë nuk harroj ta bëj, është kjo:

O Allah! Më bëj të të falënderoj sa më shumë, të të përkujtoj
sa më shumë, të ndjek këshillën Tënde sa më mirë dhe t’i
përmbahem porosisë Sate sa më fort.345

Një lutje e përsosur
Sipas Hazret Abasitra, i Dërguari i Allahutsas shpesh bënte këtë lutje:

344. Muslimi, Kitabul-haxh, bab fadli Medina.
345. Musned Ahmed, vëll. 2, f. 311.
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O Zoti im! Më përkrah dhe mos përkrah (askënd) kundër
meje! Më ndihmo dhe mos ndihmo (askënd) kundër meje!
Më organizo dhe mos organizo (askënd) kundër meje! Më
udhëzo dhe ma bëj të lehtë udhëzimin! Më ndihmo kundër atij
që bëhet armiku im! O Zoti im! Më bëj mirënjohës ndaj Teje,
përkujtues Tëndin, të druajtur prej Teje, të bindur ndaj Teje,
përgjërues pranë Teje, zemërbutë dhe të anuar nga Ti! O Zoti
im! Më prano pendesën! Më laj mëkatet! Përgjigju lutjes sime!
Më forco argumentin! Më drejto gjuhën! Më udhëzo zemrën
dhe më pastro vrerin e kraharorit tim!346

Lutje për të kërkuar dije të dobishme
Hazret Ebu Hurejrahra përcjell këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Më sill dobi nga ajo që më mësove! Më mëso atë që
më bën dobi dhe më shto dijen! Lavdia është e Allahut në çdo
rrethanë. Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga gjendja e banorëve
të zjarrit.347
346. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab di duain-Nebijsas
347. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab fil-afvi uel-afijati.
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Mënyra dhe lutja për të mësuar Kuranin përmendsh
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se në një takim me të Dërguarin
e Allahutsas, Hazret Aliu iu ankua se shpesh e harronte Kuranin që
kishte mësuar përmendsh. I Dërguari i Allahutsas i tha: “O babai i
Hasanit! A të të tregoj disa fjalë që do të ta ngulitin Kuranin që ke
mësuar përmendsh?” Pastaj duke ia treguar metodën i tha të falte
namaz vullnetar (nafil) në pjesën e fundit të natës së xhumasë (pasi
ajo është kohë e veçantë për pranimin e lutjes). Edhe Hazret Jakubi
duke pritur pikërisht këtë kohë ishte shprehur: “Së shpejti do t’i
kërkoj Zotit tim falje për ju” (Kurani Famëlartë 12:99).
Nëse nuk mund të çoheni në pjesën e fundit të natës, mund ta bëni
këtë në mesnatë ose në pjesën e parë të natës. Duhet të falni katër
rekate namaz. Në rekatin e parë, pas sures El-Fatiha të recitoni suren
36 Jasin; në rekatin e dytë, pas sures El-Fatiha të recitoni suren 44
Ha.Mim.Ed-Duhan; në rekatin e tretë pas El-Fatihas të recitoni
suren 32 Alif.Lam.Mim Tenzil Es-Sexhda dhe në rekatin e katërt, pas
sures El-Fatiha, të recitoni suren 67 El-Mulk. Në rekatin e fundit kur
qëndroni të ulur, pasi të keni thënë teshehudin, lavdërojeni Allahun,
dërgojini salavatet Profetit Muhammedsas dhe profetëve të tjerë të
Zotit, kërkojini falje Zotit për besimtarët dhe më pas bëni lutjen e
mëposhtme. Kështu praktikoni të paktën tri të premte, por nëse keni
mundësi, praktikoni pesë ose shtatë të premte. I Dërguari i Allahutsas
thotë: “Nëse veproni kështu, lutja juaj do të pranohet. Pasha Atë që
më ka dërguar, lutja e besimtarit të vërtetë nuk refuzohet”.
Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se Hazret Aliu, pasi e kishte
praktikuar këtë udhëzim pesë a shtatë herë, u takua me të Dërguarin
e Allahutsas dhe i tha: O i Dërguari i Allahut! “Dikur ishte koha kur
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nuk mund të mbaja mend as katër ajete të Kuranit, kurse tani jam në
gjendje të mësoj përmendsh dyzet ajete përditë. Madje, kur i mësoj
mirë, më duket sikur Kurani është vendosur përpara syve të mi. E
njëjta situatë ishte me të mbajturit mend të thënieve të të Dërguarit
të Allahut dhe shumë shpejt i harroja, por tani mund të rrëfej thuajse
të plotë çdo gjë që dëgjoj prej jush”.
I Dërguari i Allahutsas tha: “Pasha Zotin e Qabes! Babai i Hasanit
është besimtar i vërtetë”. Ajo lutje është:

O Allah! Gjersa të më mbash gjallë, më mëshiro që të heq
dorë nga mëkatet! Më mëshiro kur bëj me vetëdije gjëra të
padobishme! Më dhuro pikëpamje të bukur, në të cilën Ti të
jesh i Kënaqur me mua! O Allah, Krijuesi i qiejve dhe i Tokës,
zotërues i madhështisë, bujarisë dhe i nderit që nuk mund të
tejkalohet, Ty të kërkoj, o Allah, o i Gjithëmëshirshëm, në saje
të madhështisë Sate e të dritës së Fytyrës Sate, lidhe zemrën
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time që ta mësojë librin Tënd, ashtu siç Ti më ke mësuar dhe më
mundëso ta recitoj atë në atë mënyrë, që Ti pëlqen prej meje!
O Allah! Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, zotërues i madhështisë,
bujarisë dhe i nderit që nuk mund të tejkalohet.
Ty të kërkoj, o Allah, o i Gjithëmëshirshëm, që në saje të
madhështisë Sate e të dritës së Fytyrës Sate, m’i ndrit sytë me
librin Tënd, më liro gjuhën me anë të tij, më hap zemrën me
anë të tij, më zgjero kraharorin me anë të tij dhe më pastro
trupin me anë të tij, sepse për të pasur të vërtetën, askush nuk
mund të më ndihmojë përveç Teje, askush nuk mund të ma
japë atë, përveç Teje, sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër përveç
Allahut, të Lartësuar, të Madhërishëm.348

Një lutje e përsosur për të kërkuar çdo të mirë
dhe për t’u mbrojtur nga çdo e keqe
Hazret Ebu Amama Bahlira rrëfen: “Njëherë i thamë të Dërguarit
të Allahutsas: Ju keni bërë kaq shumë lutje, të cilat ne nuk mund t’i
mbajmë mend. Si duhet të veprojmë?” I Dërguari i Allahutsas tha:
“Do t’ju mësoj një lutje të përsosur:

O Allah! Të kërkojmë çdo të mirë që të ka kërkuar Profeti Yt,
Muhammedisas. Të kërkojmë mbrojtje nga çdo e keqe, nga e cila
348. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab fi duail-hifz.
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të ka kërkuar mbrojtje Profeti Yt, Muhammedisas. Vetëm Ti je
Ai prej të cilit kërkohet ndihmë. Ty duhet të të lutemi. Sundim
dhe fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut.”349

Lutje për të kërkuar nivele të larta shpirtërore
Nëna e besimtarëve, Hazret Umi Selmara, na përcjell këtë lutje të
përsosur të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Të kërkoj kërkesën më të mirë, lutjen më të mirë,
suksesin më të mirë, veprën më të mirë, shpërblimin më
të mirë, jetën më të mirë dhe vdekjen më të mirë! Më bëj të
qëndrueshëm! Jepu peshë veprave të mia! Vërteto besimin tim!
Lartëso statusin tim! Pranoje namazin tim! Më fal gjynahet e
mia! Të kërkoj status të lartë në xhenet! (Amin!)
349. Tirmidhiu, Kitabud-davat, bab 89.
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O Allah! Të kërkoj nismat e mirësisë, kurorëzimet e saj,
mbledhjet e saj, fillimin e saj, fundin e saj, të jashtmen e saj
dhe brendinë e saj dhe status të lartë në xhenet! (Amin!)
O Allah! Të kërkoj të më lartësosh emrin, të më lehtësosh
barrën, të më rregullosh çështjen, të më pastrosh zemrën, të
më mbrosh organin gjenital, të më ndriçosh zemrën dhe të më
falësh mëkatin! Të kërkoj status të lartë në xhenet! (Amin!)
O Allah! Të kërkoj të bekosh dëgjimin tim, shikimin tim,
shpirtin tim, trupin tim, moralin tim, familjen time, jetën
time, vdekjen time, veprën time dhe të kërkoj të pranosh veprat
e mia të mira! Të kërkoj status të lartë në xhenet! (Amin!)350

Lutje për të kërkuar dëlirësinë,
së jashtmi dhe së brendshmi
Hazret Omerira tregon se i Dërguari i Allahutsas atij i kishte mësuar
këtë lutje:

O Allah! Brendësinë time bëje më të mirë se të jashtmen time
dhe të jashtmen time bëje të shëndoshë! O Allah! Nga bekimet
që u ke dhënë njerëzve, të kërkoj familjen, pasurinë, fëmijët jo
të devijuar e as devijues!351

350. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 520.
351. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 124.
177

Thesari i lutjeve

Lutje të ndryshme për të larë borxhet
dhe për t’u larguar nga veset
(1) Hazret Aliura tregon se i Dërguari i Allahutsas i kishte mësuar këtë
lutje për të qenë larg borxheve:

O Allah! Të kërkoj vetëmjaftueshmërinë në ato që lejon Ti,
përballë atyre që ndalon Ti dhe me bekimin Tënd na dhuro
pavarësi ndaj çdokujt, përveç Teje.352
(2) Njëherë në xhami, në kohën e namazit, I Dërguari i Allahutsas
pa Hazret Ebu Umamën të shqetësuar. E pyeti për shkakun dhe ai
i tregoi problemin e borxhit dhe disa probleme të tjera që kishte. I
Dërguari i Allahutsas i tha: “A të të mësoj një lutje që do të të bëjë ta
lash borxhin e të t’i largojë edhe shqetësimet?!” Më pas i mësoi lutjen
e mëposhtme duke i thënë ta bënte çdo ditë në mëngjes e në mbrëmje.
Ebu Umama thotë: “E bëra këtë lutje dhe Allahu i Madhërishëm m’i
largoi edhe shqetësimet, edhe borxhet”. Ajo lutje është si më poshtë:

O Allah! Më mbro nga brenga e shqetësimi! Më mbro nga
paaftësia e përtacia! Më mbro nga frika e koprracia! Më mbro
nga ngarkesa e borxhit dhe nga pushtimi i njerëzve!353

352. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 111.
353. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab el-istiadha.
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Lutje për t’u liruar nga borxhet
Hazret Ajshjara rrëfen: “Më erdhi një ditë Ebu Bekri dhe më tha: A
ke dëgjuar lutjen që më ka mësuar i Dërguari i Allahutsas?” “Cilën
lutje?” – e pyeta. Më tha: “Është një lutje që Hazret Isaias ua mësonte
dishepujve të vet. Është një lutje që, edhe sikur t’i kesh borxh dikujt
një mal me flori e t’i kërkosh Zotit me anë të saj, Ai do të të mundësojë
larjen e tij”. Ajo lutje është:

O Allah, Larguesi i brengës dhe i shqetësimit, Pranuesi i lutjes
së të përvuajturve, I Gjithëmëshirshmi i botës dhe i ahiretit dhe
Mëshirëbërësi i të dyjave! Vetëm Ti më mëshiron. Më mëshiro
me anë të mëshirës që më pavarëson nga çdo mëshirë tjetër,
përveç mëshirës Sate!354

Lutje për t’u larguar nga borxhet dhe për të pasur
vetëmjaftueshmëri
Duke iu përgjigjur kërkesës së shërbëtorit, Hazret Ajshjara i mësoi
këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

354. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 515.
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O Allah, Zoti i shtatë qiejve, Zoti i arshit madhështor, Zoti ynë,
Zoti i çdo gjëje, Dërguesi i Teuratit, i Ungjillit dhe i Kuranit,
O Ti që e bën farën dhe bërthamën të mugullojnë! Më mbro
nga e keqja e çdo gjëje që Ti e ke nën kontroll. Ti je i Pari dhe
nuk ka asgjë para Teje dhe Ti je i Fundit dhe nuk ka asgjë pas
Teje. Ti je i Dukshmi dhe nuk ka asgjë mbi Ty. Ti je i Fshehti e
nuk ka asgjë përtej Teje. Laje borxhin tim dhe më pavarëso nga
varfëria. 355

Lutje për të sëmurin
Hazret Ajshjara thotë se kur dikush nga anëtarët e familjes sëmurej, i
Dërguari i Allahutsas, bënte këtë lutje mbi të:

Largoja sëmundjen, o Zoti i njerëzve, dhe shëroje! Ti je
Shëruesi! Nuk ka shërim, përveç shërimit prej Teje. Jepi shërim
që nuk i lë gjurmë të sëmundjes!356

355. Muslimi, Kitabudh-dhikr, bab ma jekulu endan-neum.
356. Buhariu, Kitabut-tib, bab mashirr-rraki.
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Të fryrët gjatë sëmundjes
Hazret Ebu Seid Hudrijura rrëfen: Xhibrailias i erdhi të Dërguarit
të Allahutsas dhe e pyeti: “O Muhammed! A je i sëmurë?” “Po”, iu
përgjigj ai. Atëherë, Xhibrailias me këto fjalë e fryu të Dërguarin e
Allahutsas:

Me emrin e Allahut po të fryj. Allahu të shëroftë nga çdo gjë
e dëmshme, nga e keqja e çdo njeriu dhe nga e keqja e syrit
xheloz! Allahu të shëroftë! Me emrin e Allahut po të fryj.357

Lutje për t’u shëruar nga temperatura
Hazret Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas i mësoi këtë lutje,
që ta bënte kur të kishte temperaturë ose dhimbje të ndryshme:

Me emrin e të Madhit Allah! Kërkojmë mbrojtjen e të
Madhërishmit Allah nga e keqja e çdo vene të fryrë dhe nga
çdo e keqe e afshit të zjarrit.358

Lutje gjatë dhimbjes
Hazret Osman Ibni Ebil-Asira iu ankua të Dërguarit të Allahutsas
për dhimbje në trup. I Dërguari i Allahutsas i mësoi këtë lutje duke e
357. Muslimi Kitabus-salam, bab et-tib uel-mard.
358. Ibni Maxha, Kitabut-tib, bab ma jeudhu bihil-huma.
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udhëzuar të thoshte tri herë Bismil-lah (Lutem me emrin e Allahut)
dhe shtatë herë të bënte lutjen që vijon e të frynte në trupin e vet:

Kërkoj mbrojtjen e Allahut, të nderit të Tij dhe të mrekullibërjes
së Tij nga e keqja e gjithçkaje që kam dhe që ndiej.359

Lutje për t’u shëruar nga bllokimi i urinës
Hazret Ebu Derdara tregon se njëherë, një njeri erdhi tek i Dërguari
i Allahutsas dhe i tha se babai i tij vuante nga bllokimi i urinës, për
shkak të gurit në prostatë. I Dërguari i Allahutsas duke i mësuar lutjen
që vijon, i tha ta bënte për babanë e tij dhe t’i frynte:

Zoti ynë është Allahu që është në qiell. I Shenjtë është emri Yt.
Ti sundon qiellin e Tokën. Ashtu siç e ke mëshiruar qiellin,
mëshiroje edhe Tokën! Falna mëkatet dhe gabimet! Ti je Zoti
i të pastërve. Dhuro shërim prej shërimit Tënd, mëshirë prej
mëshirës Sate në këtë shqetësim!360

Lutje për të rifituar shikimin
Hazret Osman Ibni Hunejfira rrëfen: Një i verbër erdhi tek i Dërguari
i Allahutsas dhe i kërkoi të bënte lutje që t’i rikthehej shikimi. I
359. Ibni Maxha, Kitabut-tib, bab ma av-vadha bihin-Nebijsas
360. Ebu Daud, Kitabut-tib, bab kejfarr-rraki.
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Dërguari i Allahutsas i tha: Në daç ti do të lutem. Në daç duro, sepse
durimi është më i miri për ty. Kur i verbëri këmbënguli për lutjen,
i Dërguari i Allahutsas i tha të bënte këtë lutje, pasi të kishte marrë
abdes në mënyrë të mirë:

O Allah! Ty të kërkoj dhe në saje të Profetit Tënd Muhammed,
Profetit të mëshirës, Të drejtohem Ty, Zoti im për këtë nevojë
timen që të ma plotësosh! O Allah! Pranoje ndërmjetësimin e
tij për mua!361

Lutje për të shpëtuar nga sëmundjet
e jashtme e të brendshme
Hazret Enesira tregon se i Dërguari i Allahutsas bënte këtë lutje:

O Allah! Më mbro nga paaftësia e përtacia, nga frika e koprracia,
nga pleqëria e zemërngurtësia, nga pakujdesia e varfëria, nga
poshtërimi dhe nga të qenët nevojtar! Më mbro nga skamja
e mohimi, nga pabindshmëria, armiqësia e hipokrizia, nga
shtirja dhe dukja! Më mbro nga shurdhimi, të qenët memec,
çmenduria, lebra, lebra e bardhë dhe nga sëmundjet e këqija!362
361. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 119.
362. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 712.
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Lutje për t’u mbrojtur nga syri i keq
(1) Hazret Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas me këtë lutje
e frynte Hazret Hasaninra dhe Hazret Husejninra dhe thoshte: Me
këto fjalë i kërkonte mbrojtje Allahut Ibrahimias për djemtë e vet,
Ismailinas dhe Is’hakunas:

Kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut nga çdo djall,
çdo kafshë dhe nga çdo sy i keq.363
(2) Hazret Amir Ibni Rebijara tregon se një shok i tij, kur u ndikua
nga syri i keq, u shërua nga kjo lutje e të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Largoji afshin, ftohtësinë dhe vështirësinë!364

Lutja e hallexhiut
Hazret Abdurrahman Ibni Ebu Bekrira tregon se i Dërguari i Allahutsas
tha se hallexhiu duhet të bëjë këtë lutje:

O Allah, mëshirën Tënde kërkoj! As për një çast të vetëm mos
më dorëzo te vetja ime! Më rregullo gjithë çështjen time! Nuk
ka të adhuruar tjetër përveç Teje!365
363. Buhariu, Kitabul-anbija, bab en-naslani fil-mashi.
364. Musned Ahmedi, vëll 3, f. 447.
365. Ebu Daud, Kitabul-adab, bab ma jekulu idha asbaha.
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Lutja e atij që shikon një hallexhi
Hazret Omerira dhe Hazret Ebu Bekrira thonë: Ai që shikon ndonjë
hallexhi, le të bëjë lutjen e mëposhtme, sepse do të jetë i mbrojtur
nga vështirësia e tij:

Lavdia është e Allahut që më ka mbrojtur nga ajo me të cilën po
sprovohesh dhe më dha epërsi mbi shumë nga krijesat e Tij.366

Lutje gjatë sprovës
Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas kur gjendej
në vështirësi, lutej:

O Allah! Më mbro nga vështirësia e sprovës, nga kapja e
fatligësisë, nga caktimi i keq dhe nga përbuzja e armiqve!367

Lutje të ndryshme gjatë shqetësimeve e vështirësive
(1) Hazret Abdullah Ibni Abasira tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
gjendej në vështirësi, thoshte këto fjalë:

366. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab ma jekulu idha ra’a mubtala.
367. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab et-tavudh min xhuhdil-bela.
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Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Madhërishëm e të
Dhembshur! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të
arshit madhështor! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut,
Zotit të qiejve, Zotit të Tokës! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç
Allahut, Zotit të arshit fisnik!368
(2) Hazret Enes Ibni Malikura tregon se i Dërguari i Allahutsas kur
kishte ndonjë shqetësim a vështirësi, lutej:

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Me mëshirën Tënde
të kërkoj ndihmë!369
(3) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë:
Pata një vështirësi dhe më erdhi Xhibrailias, i cili më mësoi këtë lutje:

U mbështeta tek i Gjalli që nuk vdes. Lavdia është e Allahut që
nuk ka bir. Askush nuk mund t’i bëhet ortak në sundim e as
nuk mund t’i bëhet shok duke e gjetur të paaftë. Madhëroje Atë
sa më shumë.370

Lutje për t’u liruar nga brengat dhe për të pasur
dashurinë ndaj Kuranit
Hazret Abdullah ibni Mesudira tregon se i Dërguari i Allahutsas ka
368. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab dua endal-kerb.
369. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 92.
370. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 509.
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thënë: Ai që është prekur shumë nga brengat dhe pikëllimet, le të
bëjë këtë lutje. Zoti i Madhërishëm do t’ia largojë brengat dhe do t’i
hapë rrugët e qetësisë. Ai gjithashtu tha se çdokush që e dëgjon këtë
lutje, le ta mësojë:

O Allah! Jam robi Yt, djalë i robit Tënd, djalë i robëreshës Sate,
koka ime është në dorën Tënde, urdhri Yt po vepron tek unë,
vendimi Yt është i drejtë për mua.
Të lutem, me çdo emër Tëndin me të cilin e ke quajtur Veten,
qoftë nga ata emra që ia ke mësuar ndonjërit prej krijesave të
Tua, qoftë nga ata emra që ke zbritur në librin Tënd, qoftë nga
ata emra që ke lënë në të padukshmen te Ti, që Kuranin të ma
bësh flladin e zemrës dhe dritën e kraharorit dhe nëpërmjet
atij, të më largosh brengën dhe pikëllimin!371

Lutje në kohë të vështirë
Hazret Rifa’a Zerkira tregon se në betejën e Uhudit, pasi mohuesit u
kthyen, i Dërguari i Allahutsas u tha muslimanëve: Rreshtohuni dhe
lavdërojeni Zotin tim. Sahabët u rreshtuan pas Profetitsas dhe ai bërë
këtë lutje:
371. El-Muxhamul-kebir, vëll. 10, f. 169.
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O Allah! E gjithë lavdia është e Jotja! O Allah! Askush nuk
mund ta shtrëngojë atë që Ti i ke dhënë liri dhe askush nuk
mund t’i japë liri atij që ti e ke shtrënguar. Askush nuk mund
ta udhëzojë atë që Ti e ke devijuar dhe askush nuk mund ta
devijojë atë që Ti e ke udhëzuar. Askush nuk mund t’i japë atij
që Ti ia ke ndaluar dhe askush nuk mund ta ndalojë atë që Ti ia
ke dhënë. Askush nuk mund ta afrojë atë që Ti e ke larguar dhe
askush nuk mund ta largojë atë që Ti e ke afruar.
O Allah! Na fal bekimet e Tua, mëshirën Tënde, mirësinë Tënde
dhe riskun Tënd. O Allah! Të kërkoj bekimin e qëndrueshëm
që nuk kufizohet e nuk shteron. O Allah! Të kërkoj bekimin në
ditën e skamjes dhe paqen në ditën e frikës.
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O Allah! Më mbro nga e keqja e asaj që na ke dhënë dhe nga
e keqja e asaj që nuk na ke dhënë. O Allah! Bëje besimin
të pëlqyeshëm për ne, zbukuroje atë në zemrat tona, kurse
mohimin, pabindshmërinë dhe mëkatet bëji të papëlqyeshme
për ne dhe na bëj të udhëzuar.
O Allah! Na jep vdekje kur jemi muslimanë, na ringjall
muslimanë dhe na bashko me të sinqertët! Mos na turpëro
dhe mos na sprovo! O Allah! Vriti mohuesit që kundërshtojnë
të dërguarit e Tu dhe i pengojnë (njerëzit) nga rruga Jote.
Shtrëngoji dhe ndëshkoji! O Allah! Vriti edhe ata mohues që u
është dhënë libri që ua tregon të vërtetën!372

Lutje për mbrojtjen e Islamit dhe për të kërkuar mirësi
Hazret Abdullah Ibni Mesudira na përcjell këtë lutje të të Dërguarit
të Allahutsas:

O Allah! Më mbro përmes Islamit kur qëndroj. Më mbro
përmes Islamit kur ulem. Më mbro përmes Islamit kur fle. Mos
i jep mundësi armikut xheloz të më poshtërojë. O Allah! Të
kërkoj çdo të mirë, thesaret e së cilës i ke Ti në dorë dhe më
mbro nga çdo e keqe, thesaret e së cilës i ke Ti në dorë!373

372. Musned Ahmed, vëll. 3, f. 424.
373. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 525.
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Lutje për besim, shëndet dhe virtyte të larta
Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas i tha Selman
Farsiutra: Dua që të të mësoj një lutje, të cilën ta bësh ditë e natë
me përkushtim të veçantë ndaj Zotit të Gjithëmëshirshëm. Ajo lutje
është:

O Allah! Të kërkoj shëndetin në besim; besimin me virtyte të
bukura, suksesin pas suksesit, mëshirën prej Teje dhe qetësinë;
faljen prej Teje dhe pëlqimin.374

Lutje për të kërkuar falje dhe mëshirë
Hazret Ebu Musa Esharijira na përcjell këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Zoti im! Më fal gabimet e mia, paditurinë time, teprimin
tim në çdo çështje që Ti e di më mirë se unë. O Allah! Më fal
gabimet që kam bërë me vetëdije apo pavetëdije, shakatë e mia
të padenja dhe çdo gjë që kam bërë!

374. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 523.
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O Allah! Më fal mëkatet që kam bërë në të kaluarën dhe që
do të bëj në të ardhmen, që i kam fshehur apo i kam zbuluar!
Ti je Përparuesi, Ti je Tërheqësi dhe për çdo gjë Ti je i
Plotfuqishëm.375

Një lutje me shumë ndikim për të kërkuar falje
Hazret Hilal Ibni Jesarira ka dëgjuar prej gjyshit të tij që, kushdo që i
kërkon falje Zotit me anë të kësaj lutjeje, Allahu do t’ia falë mëkatet,
edhe sikur ato të jenë sa shkuma e detit:

I kërkoj falje Allahut. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Atij,
të Gjallit, të Qëndrueshmit. Unë kthehem i penduar tek Ai.376

Një lutje shumë e bukur për të kërkuar falje për mëkatet
Hazret Xhabirira tregon: Një njeri erdhi tek i Dërguari i Allahutsas dhe
tha: Mëkatet e mia janë të pafundme! I Dërguari i Allahutsas e bëri që
ta përsëriste tri herë këtë lutje dhe më pas i tha: “Mund të çohesh.
Zoti t’i ka falur mëkatet”. Ajo lutje është:

O Allah! Falja Jote është më e madhe sesa mëkatet e mia dhe
mëshira Jote është më shpresëdhënëse sesa vepra ime.377

375. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab keulin-Nebijsas “Allahumag-firli”.
376. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab fil-istigfar.
377. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 728.
191

Thesari i lutjeve

Lutje për mëshirë dhe falje
Hazret Ajshjara na përcjell këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Më fal, më mëshiro dhe më bashko me Mikun më të
Madh.378
Shënim: Sipas disa rrëfimeve, në ditët e fundit të jetës së tij, i Dërguari i
Allahutsas vazhdimisht thoshte pjesën e fundit të kësaj lutjeje, që është:

Po shkoj drejt Mikut më të Madh!

Lutje për të kërkuar falje
Hazret Amr Ibni Shuejbira ka dëgjuar gjyshin e tij duke thënë: Hazret
Xhibrailias ishte shumë i gëzuar kur zbriti dhe solli këtë lutje nga qielli.
Ai i erdhi Profetitsas dhe i tha: O Muhammed! Allahu i Madhërishëm
më ka dërguar me një dhuratë për ty, e cila është një thesar i arshit
në formën e kësaj lutjeje:

378. Buhariu, Kitabul-magazi, bab mardin-Nebijsas
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O Ti që shfaq të bukurën dhe mbulon të shëmtuarën! O Ti që
nuk e kap gjynahqarin dhe nuk e zbulon atë. O Toleruesi më i
mirë! O Falës i madh! O Mëshirues krahëhapur! O Shoqëruesi
i çdo pëshpëritjeje! O Pikëdorëzimi i çdo ankese! O Bujar në
falje! O i Madhërishëm në mirësi! O Nismëtari i bekimeve,
përpara se ato të përcaktohen. O Zoti ynë! O Udhëheqësi ynë!
O Miku ynë! O Kulmi i dëshirave tona. Të kërkoj, o Allah, të
mos ma djegësh trupin me zjarr!379

Lutje për të shpëtuar nga e keqja
(1) Hazret Imran Ibni Hesinira rrëfen: I Dërguari i Allahutsas i kishte
premtuar babait tim idhujtar që, nëse do të bëhej musliman, do t’i
mësonte lutje shumë të dobishme. Babai im kur u bë musliman ia
kujtoi premtimin Profetitsas. Atëherë Profetisas i mësoi këtë lutje:

O Allah! Më dikto udhëzimin dhe më mbro nga e keqja e
vetvetes.380
(2) Hazret Shekl Ibni Hamidira rrëfen: I kërkova të Dërguarit të
Allahutsas që të më mësonte ndonjë lutje për t’u larguar nga të këqijat.
Ai më kapi për dore dhe më këshilloi të bëja këtë lutje:

379. Mustadrik Hakim, Kitabud-dua, vëll. 1, f. 545.
380. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 70.
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O Allah! Mbromë nga e keqja e dëgjimit tim, nga e keqja e
shikimit tim, nga e keqja e gjuhës sime, nga e keqja e zemrës
sime dhe nga e keqja e organit gjenital.381

Lutje për të shpëtuar nga ndikimet e shejtanit
Hazret Ebu Hurejrahra na informon se në ngjarjen e udhëtimit “Isra”,
një shejtan i frikshëm me zjarr në dorë po ndiqte të Dërguarin e
Allahutsas. Hazret Xhibrailias i mësoi Profetitsas një lutje duke thënë:
Me këtë lutje, zjarri i shejtanit do të shuhet dhe ai do të rrëzohet. Ajo
lutje është:

Kërkoj mbrojtjen e Fytyrës së Allahut Bujar dhe të fjalëve të
Tij të përsosura, të cilat nuk i tejkalon dot asnjë i mirë dhe
asnjë i lig, nga e keqja e çdo gjëje që zbret prej qiellit dhe nga
e keqja e çdo gjëje që ngjitet në të, nga e keqja e çdo gjëje që
Ai ka krijuar në Tokë dhe nga e keqja e çdo gjëje që del nga
ajo. O i Gjithëmëshirshëm! Më mbro nga trazirat e natës dhe
të ditës dhe nga ndodhitë e natës, përveç asaj ndodhie që është
e mbarë!382

381. Ebu Daudi, Kitabul-vitr, bab fil-istiadha.
382. Muata Imam Malik, Kitabul-xhami’, bab ma ja’muru bihi minet-tavudh.
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Lutje për të shpëtuar nga e keqja e armikut
Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas kur ndiente
rrezik nga ndonjë popull, lutej:

O Allah! Ty të vëmë përballë gjithë asaj që ata kanë në kraharorët
e tyre dhe Ty të kërkojmë mbrojtje nga sherret e tyre.383

Lutje për të shpëtuar nga veset
(1) Hazret Zijad Ibni Alakara na përcjell këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Më mbro nga të këqijat e veseve, të veprave dhe të
dëshirave!384
(2) Hazret Ebu Hurejrahra na tregon këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Më mbro nga përçarja, nga hipokrizia dhe nga veset
e këqija.385

383. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab ma jekulu idha khafa keuman.
384. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab duai umi selma.
385. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab fil-istiadha.
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Një lutje e veçantë
Hazret Muadh Ibni Xhebelra rrëfen: Një ditë në namazin e sabahut i
Dërguari i Allahutsas erdhi kaq vonë, saqë ishte afruar koha e lindjes së
diellit. Na e udhëhoqi namazin nxitimthi dhe më pas tha: “Qëndroni
në vendet tuaja!” Më pas na u drejtua: Dua t’ju tregoj shkakun pse u
vonova për të ardhur në namaz.
Natën u zgjova për tehexhudin dhe e fala aq sa kisha mundësi. Gjatë
namazit më mori gjumi. Kur hapa sytë, pashë Zotin tim me një
fytyrë jashtëzakonisht të bukur. Allahu më tha: “O Muhammed! A e
di se për çfarë po debatojnë engjëjt?” “Nuk e di”, iu përgjigja. Allahu
sërish më bëri të njëjtën pyetje dhe unë i dhashë të njëjtën përgjigje.
Më pas pashë që Allahu i Madhërishëm vuri shputën e dorës së Vet
mbi supin tim, derisa ndjeva freskinë e saj në kraharor dhe pastaj
mua m’u qartësua çdo gjë.
Pastaj Allahu më pyeti: “O Muhammed! A e di se për çfarë po
debatojnë engjëjt?” “Për shpërblesat” iu përgjigja. “Çfarë janë
shpërblesat?” (që shlyejnë mëkatet), më pyeti Allahu. I thashë: “Ecja
drejt xhamisë për të falur namazin me xhemat, qëndrimi në xhami
pas namazit duke përkujtuar Allahun dhe marrja e plotë e abdesit,
edhe pse nuk e do zemra”. Më pas Allahu më pyeti: “Çfarë janë
nivelet?” I thashë: Të ushqej dikë, të flas me fjalë të buta dhe të fal
namaz në kohën kur të tjerët janë në gjumë”. Allahu më tha: “Më
kërko çfarë të duash”. Atëherë bëra këtë lutje.
I Dërguari i Allahutsas gjithashtu tha: “Kjo lutje është e vërtetë.
Mësojeni edhe ju dhe mësojuani edhe të tjerëve”. Ajo lutje është:
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O Allah! Të kërkoj mundësinë për të bërë të mira, për të hequr
dorë nga të ndaluarat, dashurinë ndaj të varfërve dhe (Të
kërkoj) të më falësh e të më mëshirosh. Kur vendos të futësh
popullin në trazirë, të ma marrësh shpirtin përpara se t’i vijë
trazira. Të kërkoj dashurinë e atij që të do Ty dhe dashurinë e
asaj vepre që më afron drejt dashurisë Sate.386

Lutje për të kërkuar mirësi dhe për t’u mbrojtur nga të
këqijat
Hazret Enes Ibni Malikura tregon këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Të kërkoj çdo mirësi, edhe atë që e di, edhe atë që nuk
e di dhe të kërkoj mbrojtje nga çdo e keqe, edhe nga ajo që e di,
edhe nga ajo që nuk e di.387

386. Musned Ahmed, vëll. 5, f. 243.
387. Kitabud-dua, lit-TIbrani, vëll. 3, f. 1468.
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Lutje për t’u ruajtur nga shirku
Hazret Ebu Musa Esharijira tregon se i Dërguari i Allahutsas tha:
“Ruhuni nga shirku, sepse ai është më i imët se gjurmët e këmbëve
të milingonës”. Sahabët e pyetën: “Si mund të ruhemi nga ai, o i
Dërguari i Allahut?” Ai iu përgjigj: “Bëni këtë lutje:

O Allah! Të kërkojmë mbrojtje që të mos barazojmë diçka
me Ty, edhe nëse e njohim, edhe nëse nuk e njohim, dhe të
kërkojmë falje për atë që nuk e dimë.”388

Lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Zotit
Hazret Abdullah Ibni Amrira tregon këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Të kërkoj mbrojtje nga largimi i bekimit Tënd, nga
largimi i shëndetit që kam prej Teje, nga ndëshkimi i beftë prej
Teje dhe nga të gjitha mospëlqimet e Tua.389

388. Musned Ahmed, vëll. 4, f. 403.
389. Muslimi, Kitaburr-rrikak, bab ektharu ahlil-xheneti el-fukara.
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Një lutje e përsosur për të hyrë në mbrojtjen e Zotit
Hazret Kab El-ahbari tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

Kërkoj mbrojtjen e Fytyrës së Allahut të Madhërishëm, nga
i cili nuk ka asgjë të madhe dhe kërkoj mbrojtjen e fjalëve të
përsosura të Allahut, të cilat nuk i tejkalon dot asnjë i mirë
dhe asnjë i ligë dhe kërkoj mbrojtjen e emrave të bukur të
Allahut, të emrave që i di dhe të emrave që nuk i di, nga e keqja
e gjithçkaje që ka krijuar, ka përhapur dhe ka formuar Ai.390

Lutje për t’u mbrojtur nga veset
Hazret Abdullah Ibni Amrira thotë se i Dërguari i Allahutsas bënte
këtë lutje:

O Allah! Më mbro nga zemra që nuk përgjërohet, nga lutja që
nuk dëgjohet, nga nefsi që nuk ngopet, nga dija që nuk më bën
dobi! Mbromë nga këto të katërta!391

390. Muata Imam Malik, Kitabul-xhami’ bab ma ja’muru bihi minet-tavudh.
391. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 69.
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Lutje për t’u mbrojtur nga veset
Hazret Umi Ma’bedira tregon se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas
duke bërë këtë lutje:

O Allah! Ma pastro zemrën nga hipokrizia, veprën nga
dukja, gjuhën nga gënjeshtra, syrin nga tradhtia, sepse Ti e di
tradhtinë e syve, si dhe atë që e fshehin zemrat.392

Lutje për të shpëtuar nga aksidentet
Hazret Ebul Jesrira tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Më mbro nga shtypja! Më mbro nga rrëzimi, nga
mbytja, nga djegia, nga vdekja në pleqëri të vonë! Të kërkoj
mbrojtje që shejtani të mos më pushtojë gjatë vdekjes. Të
kërkoj mbrojtje të mos vdes në rrugën Tënde duke treguar
kurrizin dhe të kërkoj mbrojtje nga pickimi vdekjeprurës i
kafshëve helmuese.393

Lutje për t’u mbrojtur nga uria dhe mashtrimi
Hazret Ebu Hurejrahra tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:
392. Kenzul-umal, vëll. 2, f. 184.
393. Musned Ahmed, vëll. 3, f. 427.
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O Allah! Më mbro nga uria, sepse ajo është shoqja më e keqe
dhe më mbro nga mashtrimi, sepse ai është më i keqi ndër
shokët e ngushtë.394

Lutje për umetin për udhëtimet në mëngjes
Hazret Sahrul Gamdira tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Bekoje umetin tim në udhëtimet e tij të mëngjeseve.395

Lutje për të kërkuar falje për muhaxhirët (mekasit) dhe
për ensarët (medinasit)
Hazret Enes Ibni Malikura përcjell këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas:

O Allah! Nuk ka jetë përveç jetës së ahiretit. Fali ensarët dhe
muhaxhirët!396

Lutje për mposhtjen e armikut në betejën e Hendekut
Hazret Abdullah Ibni Ebi Eufara tregon këtë lutje të të Dërguarit të
Allahutsas, që ai kishte bërë në betejën e Hendekut:
394. Ebu Daud, Kitabul-vitr, bab fil-istiadha.
395. Ebu Daud, Kitabul-xhihad, bab fil-ibtikari fis-safr.
396. Buhariu, Kitab fadlis-sahaba, bab duain-Nebijsas lil-ensar.
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O Allah, që dërgove librin, që kërkon llogari të shpejtë! Mundi
këto ushtri! O Allah! Mposhti dhe tronditi fort!397

Lutje për ushqimin e familjes së Profetit dhe të umetit
Hazret Ebu Hurejrahra tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Popullit të Muhammedit në këtë botë, jepi risk sa për
të mbijetuar.398

Lutje në mbështetje të kalifëve dhe udhëheqësve të umetit
(1) Hazret Aliura rrëfen këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas në
mbështetje të kalifëve që do të vinin pas tij:

O Allah! Mëshiroji kalifët (zëvendësit) e mi që do të vijnë pas
meje, që do t’ua tregojnë e do t’ua mësojnë njerëzve fjalët dhe
praktikën time.399
(2) Hazret Ajshjara rrëfen këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas në
mbështetje të udhëheqësve të sinqertë të umetit:
397. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab dua alel-mushrikin.
398. Muslimi, Kitabuz-zekat, bab fil-kafaf.
399. Xhamius-saghir, lis-Sujuti, pj. 1, f. 5125.
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O Allah! Ai që bëhet udhëheqës në ndonjë çështje të umetit tim
dhe i shtrëngon muslimanët, edhe Ti shtrëngoje atë dhe ai që
bëhet udhëheqës në ndonjë çështje të umetit tim dhe tregohet i
butë ndaj tyre, edhe Ti tregohu i butë ndaj tij.400

Lutje përgjëruese e Profetit Muhammedsas gjatë
udhëtimit për në Taif
Hazret Abdullah Ibni Xhaferira tregon se pas vdekjes së Ebu Talibit,
i Dërguari i Allahutsas shkoi te banorët e Taifit për t’u bërë thirrje
drejt Islamit, të cilën ata nuk e pranuan. I Dërguari i Allahutsas
qëndroi nën hijen e një peme, fali dy rekate namaz dhe iu lut Zotit të
Madhërishëm me shumë përgjërim:

O Allah! Ty të ankohem për dobësinë time, për dobësinë e
planeve të mia dhe për shpërfilljen e njerëzve ndaj meje. O
më i Mëshirshmi nga të gjithë mëshiruesit! Te kush do të më
400. Muslimi, Kitabul-amarah, bab fadilatil-imamil-adil.
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lësh mua? Te ndonjë armik, që më shkatërron tërësisht, apo te
ndonjë i afërm që më pushton në çdo çështje?
Nëse nuk je zemëruar me mua, nuk shqetësohem fare. Mëshira
Jote është më e shtrenjta për mua. Kërkoj mbrojtjen e dritës së
fytyrës Sate bujare, që ndriçoi qiejt dhe Tokën, që largoi errësirat
dhe rregulloi çështjen e botës dhe të ahiretit, të mos më përfshijë
zemërimi Yt, të mos bjerë mbi mua pakënaqësia Jote. Bëje atë
që dëshiron. Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër përveç Teje.401

Një lutje e çuditshme për të qenë i varfër
Hazret Ebu Hurejrahra tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahutsas:

O Allah! Më mbaj gjallë të varfër. Më jep vdekje me të varfrit.
Më ringjall me grupin e të varfërve. Pa dyshim, më fatligu
është ai që mbledh edhe varfërinë e botës, edhe ndëshkimin e
ahiretit.402

Lutje për t’u bërë rob i veçantë i Zotit të Madhërishëm
Delegacioni i Abdul Kejsit (që kishte ardhur në Medinë nga Jemeni),
tregon se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas duke bërë këtë lutje:

O Allah! Na bëj prej robërve të Tu të zgjedhur, prej
ballëndriturve, prej grupit të pranuar.403
401. Kitabud-dua, lit-Tibrani, vëll. 2, f. 1280.
402. Tirmidhiu, Kitabuz-zuhd, bab inel-fukara el-muhaxhirin.
403. Musned Ahmed, vëll. 3, f. 431.
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Anëtarët e delegacionit tregojnë: “Kemi pyetur të Dërguarin e Allahut
se cilët ishin robërit e zgjedhur? Ai na u përgjigj: Robërit e sinqertë e
të dëlirë të Zotit dhe ballëndriturit janë ata që u shkëlqejnë gjymtyrët
për shkak të abdesit, kurse grupi i pranuar përbëhet nga ata njerëz të
këtij umeti, që do të paraqiten para Zotit bashkë me Profetin e tyre”.

Lutje duke përmendur emrin më të bekuar
të Zotit të Madhërishëm

Hazret Ajshjara ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas duke bërë këtë
lutje:

O Allah! Po të lutem në saje të emrit Tënd të pastër, të dëlirë,
të bekuar, të dashur për Ty, me të cilin kur njeriu të lutet, i
përgjigjesh; kur të kërkon diçka, ia jep; kur të kërkon mëshirë,
e mëshiron; dhe kur të kërkon t’i plotësosh ndonjë nevojë, ia
plotëson.404

Një lutje e përsosur

Hazret Ebu Umama thotë se i Dërguari i Allahutsas erdhi në takimin
tonë. Ne u çuam për respekt ndaj tij dhe i kërkuam që të lutet për ne.
Ai u lut. I kërkuam që të lutet edhe më shumë. Na tha që në këtë lutje
ju janë mbledhur të gjitha lutjet:
ra

404. Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab asmaul-azem.
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O Allah! Na fal! Na mëshiro! Ji i kënaqur me ne! Prano (lutjet
dhe adhurimet) prej nesh! Na merr në xhenet! Na shpëto nga
zjarri dhe na rregullo gjithë çështjen tonë!405

Lutje që bëhet në momentin kur pranohet lutja
Hazret Ajshjara tregon se i Dërguari i Allahutsas ka thënë: “Kur të
shihni se lutja juaj është pranuar, domethënë kur shëroheni, kur
ktheheni shëndoshë nga udhëtimi etj., çfarë ju ndalon ta bëni këtë
lutje?

Lavdia është e Allahut, që me nderin e Tij dhe me madhështinë
e Tij kryhen me sukses të gjitha punët e mira.”406

Lutje për të pasur përfundim të mirë
Hazret Jusr Ibni Artara ka dëgjuar të Dërguarin e Allahutsas duke bërë
këtë lutje:

O Allah! Në të gjitha çështjet na mundëso përfundime të mira
dhe na shpëto nga turpërimi në këtë botë dhe nga ndëshkimi
në ahiret.407

Emrat e bukur të Allahut dhe pranimi i lutjes
(1) Njëherë i Dërguari i Allahutsas i tha Hazret Ajshesra: “Unë di një
atribut të Allahut, të cilin duke e përmendur, nëse i lutesh, lutja do
405. Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab duairr-Rresulsas
406. Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 730.
407. Mustadrik Hakim, vëll. 3, f. 591.
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të të pranohet patjetër”. Hazret Ajshja shumë e ngazëllyer e pyeti
Profetinsas: “Ma trego, të lutem, atë atribut”. I Dërguari i Allahutsas
tha: “Mendoj se nuk është mirë ta zbuloj atë”. Hazret Ajshja ashtu
qejfmbetur iu largua paksa dhe u ul, që Profeti t’ia tregonte. Por kur
kaloi pak kohë dhe Profetisas nuk ia tregoi atë atribut, ajo nuk qëndroi
në vend. U çua dhe me një dashuri të veçantë erdhi tek i Dërguari i
Allahutsas, e puthi në ballë dhe iu lut: “O i Dërguari i Allahut! Ma trego
patjetër atë atribut”. I Dërguari i Allahutsas iu përgjigj: “O Ajshe! Nuk
është mirë që me këtë atribut t’i kërkosh Zotit diçka që i përket kësaj
bote, prandaj nuk dua ta tregoj”. Atëherë Hazret Ajshja u mërzit
paksa, u çua që aty, mori abdes, shtroi sexhaden dhe filloi t’i lutej me
zë Zotit, në mënyrë që edhe i Dërguari i Allahutsas ta dëgjonte:
O Allah! Në saje të të gjithë emrave dhe atributeve të Tua të pastra e
të bukura, edhe të atyre atributeve që unë i di, edhe të atyre atributeve
që nuk i di, të kërkoj të më falësh!
I Dërguari i Allahutsas, që ishte i ulur aty pranë, po buzëqeshte. I
tha: “Ajshe! Pa dyshim që ai atribut përfshihet në atributet që ti i ke
numëruar”.408
Kështu që, atributet e Zotit kanë lidhje të ngushtë me pranimin e
lutjes. Zoti i Madhërishëm thotë:

Allahu ka emra të bukur! Lutuni përmes tyre!409
(2) Hazret Ebu Hurejrahra tregon se i Dërguari i Allahutsas tha:
“Allahu i Madhërishëm ka 99 atribute. Ai që i mëson mirë ato, do të
jetë në xhenet”.410
408. Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab asmaul-a’zem.
409. Kurani Famëlartë 7:181.
410. Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab 83; Ibni Maxha, Kitabud-dua, bab esmaula’zem.
207

Thesari i lutjeve
Ato atribute janë:
Allah
Përmbledhësi i të
gjitha vetive të mira

Er-Rab
Zoti

El-Kud-dus
I Shenjti

Es-Selam
Paqja

El-Mu’min
Paqedhënësi

El-Muhejmin
Strehuesi

El-Aziz
Triumfuesi

El-Xheb-bar
Ndreqësi

El-Mutekeb-bir
Krenari

El-Khalik
Krijuesi

El-Bari’
Filluesi

El-Musav-vir
Formuesi

El-Ghaf-far
Gjithëfalësi

El-Kah-har
I Ashpëri

El-Veh-hab
Dhuruesi

Er-Rezak
Furnizuesi

El-Fet-tah
Hapësi

El-Alim
I Gjithëdijshmi

El-Kabid
Shtrënguesi

El-Basit
Dhënësi

El-Khafid
Mposhtësi

Er-Rafi’
Lartësuesi

El-Muiz
Nderuesi

El-Mudhil
Nënshtruesi

Es-Semi’
Dëgjuesi

El-Basir
Vështruesi

El-Hakem
Gjykatësi

El-Adl
I Drejti

El-Latif
I Paformi

El-Khabir
I Gjithinformuari

El-Halim
Përdëllimtari

El-Adhim
I Madhërishmi

El-Ghafur
Falësi

Esh-Shekur
Mirënjohësi

El-Alij
I Larti

El-Kebir
I Madhi

El-Hafidh
Ruajtësi

El-Mukit
Ushqyesi

El-Hasib
Llogarimarrësi

El-Xhelil
Madhështori

El-Kerim
Bujari

Er-Rekib
Vëzhguesi

El-Muxhib
Pranuesi

El-Vasi’
Zgjeruesi

El-Hekim
I Urti

El-Vedud
I Dashuri

El-Mexhid
I Nderueshmi

Er-Rahman
Er-Rahim
I Gjithëmëshirshmi Mëshirëbërësi
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El-Baith
Ngritësi

Esh-Shehid
Dëshmuesi

El-Hak
I Vërteti

El-Vekil
Kujdestari

El-Kavij
I Fuqishmi

El-Metin
I Pathyeshmi

El-Velij
Miku

El-Hamid
I Lavdëruari

El-Muhsi
Numëruesi

El-Mubdi’
Nismëtari

El-Mu’id
Përsëritësi

El-Muhji
Jetëdhënësi

El-Mumit
Vdekjedhënësi

El-Haj
I Gjalli

El-Kaj-jum
I Qëndrueshmi

El-Vaxhid
Lënësi

El-Maxhid
I Nderuari

El-Vahid
I Vetmi

Es-Samed
I Pavaruri

El-Kadir
I Fuqishmi

El-Muktedir
Fuqiploti

El-Mukad-dim
Përparuesi

El-Muakh-khir
Tërheqësi

El-Ev-vel
I Pari

El-Akhir
I Fundit

Edh-Dhahir
I Dukshmi

El-Batin
I Padukshmi

El-Vali
Pronari

El-Muteali
I Lartësuari

El-Berr
Mirëbërësi

Et-Tev-vab
Pendimpranuesi

El-Muntekim
Ndëshkuesi

El-Afuv
Falja

Er-Reuf
I Dhembshuri

Malikul-mulk
Zotëruesi i
sundimit

Dhul-Xhelal
Zotëruesi i
madhështisë

Vel-Ikram
Zotëruesi i
nderit

El-Muksit
Drejtësidhënësi

El-Xhami’
Tubuesi

El-Ganij
I Pasuri

El-Mugni
Pasuridhënësi

El-Mani’
Privuesi

Ed-Darr
Dëmsjellësi

En-Nafi’
Dobiprurësi

En-Nur
Drita

El-Hadi
Udhërrëfyesi

El-Bedi’
Shpikësi

El-Baki
I Përhershmi

El-Varith
Trashëguesi

Er-Reshid
Udhëzuesi

Es-Sabur
I Durueshmi
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Lutje për mbarimin e recitimit të Kuranit Famëlartë
Hazret Hudhejfara tregon se i Dërguari i Allahutsas kur përfundonte
recitimin e gjithë Kuranit, bënte këtë lutje:

O Allah! Më mëshiro në saje të Kuranit. Bëje atë për mua
drejtues, dritë, udhërrëfyes dhe mëshirë. O Allah! Më kujto atë
që kam harruar prej tij dhe më mëso atë që nuk e kam kuptuar
prej tij. Më mundëso recitimin e tij gjatë orëve të natës dhe gjatë
orëve të ditës. Bëje atë argument për mua, o Zoti i botëve.411

411. Ihja ulumid-din, lil-Ghazali, pj. 1, f. 278.
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Lutjet e Imam Mehdiut, Mesihut të Premtuar as
Mëshira Jote, e çuditshme, o Miku im
Shtëpia ime, e lulëzuar nga bekimet e Tua
Të fundosurit për një çast i nxjerr
I vdekur është ai që prej Teje është i dëshpëruar.
Ai është i hutuar, i humbur nëpër pyje e shkretëtira.
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Jemi bërë të Tutë, o i Plotfuqishëm
Jemi bërë të pragut Tënd, që kur Të njohëm
Veç tek oborri Yt kemi për të ardhur
Na shpëto çdo çast nga vështirësitë
Se ti ke emrin Falës dhe Udhëzues
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Kush të ka thirrur në këtë botë,
E është kthyer i gjorë duarbosh?!
E sa shumë mbështetje mund të ketë ai
Që vetëm Ty të ka shumë të Dashur!
Jam bërë trumbetues i bekimeve të Tua
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Si mund t’i numëroj mirësitë e Tua
Bekimet e Tua më mbushin ditët e netët
Për mua ke treguar shenjat,
me dhembshuri më pranove çdo kërkesë.
Me mëshirën tënde u mundën armiqtë
Mua m’i plotësove të gjitha dëshirat.412
412. “Durr-e-themin” urdu, f. 52.
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Parathënie
Udhëheqësi dhe Profeti ynë i dashur, Hazret Muhammed Mustafaisas,
Mesihun e Premtuar dhe Imam Mehdiun e ka quajtur shpëtimtar të
kohës, kur bota do të ishte e mbërthyer nga trazirat, tha:
“Askush nuk do të ketë fuqi për t’u bërë ballë fuqive të mëdha
materialiste të asaj kohe. Atëherë Allahu i Lartësuar do t’i
dërgojë shpallje Mesihut të Premtuar duke thënë: ‘Çoji robërit e
Mi në strehën e malit Tur!’”413
Kjo do të thoshte se, ashtu siç Hazret Musaias kishte treguar shenja
të pranimit të lutjeve për popullin e tij në rrëzë të malit Tur, në të
njëjtën mënyrë, edhe sot, po me bekimin e lutjeve të tilla, Mesihu i
Premtuaras dhe xhemati i tij do të ngadhënjenin.
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
“Rreth Mesihut të Premtuar shkruhet ... që mohuesit do të vriten
me frymën e tij. Kjo do të thotë se ai do të kryejë të gjitha punët
me anë të lutjeve të tij. ... Zoti i Madhërishëm vazhdimisht më
është drejtuar mua me shpallje, që çdo gjë do të ndodhë vetëm
me anë të lutjes”.414
Duke treguar pse Imam Mehdiu u quajt Mehdi (i udhëzuar), dijetarët
e mëparshëm kanë shkruar se Zoti i Madhërishëm do ta udhëzonte
Imam Mehdiun për një mision të jashtëzakonshëm dhe ai udhëzim
413. Muslimi, Kitabul-fiten.
414. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 36.
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“sekret” ka qenë pikërisht lutja, të cilën Zoti ia ka dhënë Mehdiut
tonë në kohën kur bota materialiste mohon shenjat dhe mrekullitë.
Zoti i Lartësuar, në shpalljen që i ka dërguar Imam Mehdiutas me
fjalët “Ihramud-dua”, e ka nxitur atë për lutje dhe, gjithashtu, i ka
dhënë vazhdimisht edhe premtime për pranimin e lutjeve të tij.
Kështu që, Hazret Imam Mehdiuas e njoftoi me të madhe:
“Le të vijë kushdo për të më përballuar në shenjën e pranimit të
lutjes, që më është dhënë mua”.415
Hazret Mesihu i Premtuaras praktikisht i mposhti kundërshtarët e tij,
si dhe mohuesit e lutjes nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, e rrënjosi
në ndërgjegjen e xhematit të tij besimin e palëkundur në lutje dhe
në pranimin e tyre. Pra, Mehdiu i kësaj kohe mësoi metodat e lutjes
nga Zoti i tij dhe më pas, e stolisi xhematin e tij me pasion dhe zell
aq të fuqishëm për lutjet, saqë ato u janë bërë ushqimi i tyre. Duke
zbuluar realitetin e lutjes, ai shkundi fort mënyrën e lutjes, që prej
kohësh ishte bërë thjesht si rit. Në shtëpitë e ahmedianëve filluan të
ndodhnin ngjarje të jashtëzakonshme të pranimit të lutjeve. Në çdo
situatë të vështirë, Zoti i Madhërishëm e strehoi xhematin e tij në
rrëzë të malit Tur. Se sa shumë mbështetej Mesihu i Premtuaras te
Zoti me anë të lutjeve të tij, këtë mund ta ndiejmë sadopak në fjalët e
bashkëshortes së tij, që ajo u tha fëmijëve të vet, kur Hazret Mesihu
i Premtuaras ndërroi jetë:
“Bij! Duke parë shtëpinë bosh, mos mendoni se ati juaj nuk ju
ka lënë asgjë. Ai ju ka lënë një thesar shumë të madh lutjesh në
qiell”.
415. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 54.
215

Thesari i lutjeve
Në të vërtetë, ky thesar shumë i madh lutjesh nuk është vetëm për ata
që jetonin në shtëpinë e tij fizike, por për çdo njeri të sinqertë që hyn
në shtëpinë e tij shpirtërore.
Hazret Mesihu i Premtuaras jo vetëm që u lut natë e ditë për xhematin
e tij, por, sipas profecive të Hazret Muhammeditsas, la pas një thesar
të paçmueshëm lutjesh të shpallura për ne, të cilat gjenden në librat,
thëniet dhe letërkëmbimet e tij. Ajo që na duhet neve është vetëm të
përfitojmë sa më shumë nga ky thesar dhe pikërisht ky është edhe
qëllimi i përpilimit të këtij libri.
Fillimisht, kur u botuan dy pjesët e para të librit, që përbënin lutjet
e Kuranit dhe lutjet e Profetit të shenjtësas, shumë nga anëtarët e
xhematit donin të kishin një përmbledhje edhe të lutjeve të Mesihut
të Premtuaras, dhe për këtë shkak, me bekimin e Zotit, erdhi në dritë
edhe pjesa e tretë e këtij libri. Është bërë përpjekje që në këtë pjesë
të përmblidhen të gjitha lutjet e Mesihut të Premtuaras me gjithë
kontekstin e tyre. Në fillim të saj, gjithashtu, janë paraqitur disa tema
të rëndësishme në fjalët e Mesihut të Premtuaras, si “Realiteti i lutjes e
rëndësia dhe bekimet e saj”, “Parimet e lutjes”, “Lutjet e përditshme
të Mesihut të Premtuaras” etj.
Së pari, janë përmendur ato lutje të Mesihut të Premtuaras, që janë
në gjuhën urdu. Janë përmendur edhe udhëzime të çmueshme të tij
rreth disa prej lutjeve të Kuranit Famëlartë. Ndërsa lutjet e Kuranit
që atij i janë shpallur me apo pa ndryshime, janë përmendur më
vete. Janë veçuar lutjet e tij të shpallura, ndërsa lutjet për të cilat
nuk është gjetur dot ndonjë shënim nëse janë të shpallura ose jo,
janë përmendur më vete. Lutjet e tij të shpallura, që janë të lidhura
drejtpërdrejt me veten dhe pozitën e tij të qenët i dërguar, kanë një
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listë më vete. Në fund, janë paraqitur disa nga lutjet e tij që janë në
vargje, në gjuhën urdu, perse dhe arabe. Është bërë përpjekje që çdo
lutje të ketë referencën nga ku është marrë ajo. Referencat nga libri
“Tadhkirah” (Përmbledhje e shpalljeve të Mesihut të Premtuaras)
janë marrë nga botimi i tij i katërt, kurse për referencat e vëllimeve
të “Malfuzatit” (thëniet e tij), është shfrytëzuar botimi i ri i tyre.
Përveç librave, thënieve dhe letërkëmbimeve të Hazret Mesihut të
Premtuaras, për hartimin e këtij libri është shfrytëzuar edhe biografia
e tij “Sirat Hazret Mesih Maudas”, e shkruar nga Hazret Shejh Jakub
Ali Irfani, si dhe materiale të tjera të botuara dhe të pabotuara.
Me shumë përulësi e falënderoj Allahun e Madhërishëm që, më në
fund, më dha mundësinë t’u jap anëtarëve të xhematit këtë dhuratë
lutjesh. Veç kësaj, do të doja t’ju kërkoja me përulësi lutjet tuaja
edhe për djalin tim të madh, Hafiz Mazhar Ahmedin, që ka dedikuar
jetën dhe tanimë shërben si misionar i xhematit, i cili më ndihmoi
në përgatitjen e materialit dhe në qëmtimin e lutjeve të Mesihut të
Premtuaras gjatë pushimeve të tij pas mbarimit të shkollës së mesme,
duke pritur për të hyrë në fakultetin e Xhematit Musliman Ahmedia
për teologji. Allahu e shpërbleftë me të mira!
Zoti e bëftë këtë libër një mjet për të shtuar dijen, njohjen dhe
spiritualitetin për gjithkënd dhe kështu, të bëhet një mundësi edhe
për autorin modest në tërheqjen e lutjeve, bekimeve dhe të mëshirës
së Zotit! Amin!
Paqja qoftë mbi ju!
Hafiz Muzaffar Ahmad
14 korrik 2005
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Realiteti i lutjes, rëndësia dhe bekimet e saj
Hazret Mesihu i Premtuaras, duke treguar realitetin e lutjeve, thotë:
Robi i sinqertë dhe ekzistenca e një lidhjeje tërheqëse midis tij
dhe Zotit të tij, përbëjnë realitetin e lutjes. Së pari, mëshira e
Zotit të Lartësuar e tërheq robin drejt Vetes e më pas, tërheqjet
që shkaktohen nga sinqeriteti i robit bëjnë që Zoti t’i afrohet
atij. Kjo lidhje midis tyre, në kohën kur bëhet lutja, arrin një
pozitë aq të lartë, saqë shkakton rezultate të çuditshme. Kështu,
gjatë një vështirësie të madhe, robi përulet para Zotit me besim
të përsosur, me shpresë të përsosur, me dashuri të përsosur, me
besnikëri të përsosur, me kurajë të përsosur dhe me vetëdije të
plotë gris një nga një perdet e errëta të paditurisë dhe i bëhet
gjithnjë më e qartë gjendja e tij e të qenët hiç. Pikërisht atje ai
shikon pragun e Zotit, ku nuk shoqëron askënd e asgjë me Të. Në
atë moment shpirti i tij vë kokën në pragun e Tij. Fuqia tërheqëse
që i është dhuruar robit, fillon të tërheqë mirësitë e Zotit. Atëherë
Zoti ndërmerr përmbushjen e kërkesës së tij dhe me efektin e
lutjes së tij vë në lëvizje të gjitha mjetet e nevojshme, me të cilat,
më në fund, realizohet përmbushja e kërkesës së lutësit.416
Shkaku i disa kategorive të mrekullisë, në fakt, është pranimi i
lutjes. Burimi i mijëra mrekullive që kanë treguar profetët, si dhe
i të gjitha gjërave të jashtëzakonshme që kanë treguar evlijatë
deri më sot, në të vërtetë është lutja. Efekti i lutjes shpesh ka
shfaqur gjëra të çuditshme e të jashtëzakonshme të krijimtarisë
së Zotit. Ajo ngjarje e çuditshme që ndodhi në shkretëtirën e
416. Barakat-ud-Dua, Ruhani Khezain, vëll. 6, f. 9-10.
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Arabisë; kur brenda pak ditësh rierdhën në jetë qindra mijëra të
vdekur, të kequdhëhequrit prej brezash, morën ngjyra hyjnore;
të verbrit fituan shikimin; memecët filluan të flasin për njohjen
hyjnore, dhe bota përnjëherë pati një revolucion të tillë, që
nuk ishte parë a dëgjuar më parë! A e dini se çfarë e shkaktoi
këtë? Ishin përgjërimet gjatë netëve të errëta të dikujt që ishte
përhumbur pas Allahut, që lëshuan një britmë në të gjithë botën
dhe shfaqën mrekulli të tilla, saqë dukeshin të pamundura për
një të paarsimuar e të papërkrahur si ai.

O Allah, zbrit mbi të dhe ndjekësit e tij bekimet dhe paqen
Tënde sipas dhimbjes dhe ankthit që ai ndjeu për umetin e tij
dhe hidh mbi të përgjithmonë dritën e mëshirës Sate.417
Duke treguar përvojën e tij në pranimin e lutjeve, Hazret Mesihu i
Premtuaras thotë:
E them edhe nga përvoja, që efekti i lutjeve është shumë më i
fortë sesa efekti i tipareve të ujit apo të zjarrit. Madje asgjë nga
gjërat natyrore nuk është më shumë efektive sesa lutja.418
Ai gjithashtu tha:
Gjatë sprovave të ndryshme shihen tipare dhe efekte të çuditshme
të lutjeve. E vërteta është se Zoti ynë njihet vetëm me anë të
lutjeve.419
417. Barakat-ud-Dua, Ruhani Khezain, vëll. 6, f. 10-11.
418. Barakat-ud-Dua, Ruhani Khezain, vëll. 6, f. 11.
419. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 147.
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Efektin dhe fuqinë e lutjes që ndjeu Hazret Mesihu i Premtuaras, e
shprehu me këto fjalë:
Ajo lutje që bëhet pas njohjes së përsosur të Zotit dhe lind me
anë të bekimit të Tij, tiparet dhe ngjyrat e saj janë krejtësisht
të tjera. Ajo është një gjë vdekjeprurëse; një zjarr i ndjeshëm;
një fuqi magnetike për të tërhequr mëshirën e Zotit; një vdekje
që të ringjallë përfundimisht; një përmbytje e fortë, por në
fund shndërrohet në varkë. Çdo problem rregullohet me të
dhe çdo helm bëhet shërues me anë të saj. Të bekuar janë ata
të burgosur që nuk lodhen duke u lutur, sepse do të lirohen
një ditë. Të bekuar janë ata të verbër që nuk lodhen duke u
lutur, sepse do të fitojnë shikimin një ditë. Të bekuar janë ata
që janë varrosur, të cilët me anë të lutjes i kërkojnë ndihmë
Allahut, sepse një ditë do të nxirren nga varret. I bekuar je ti
që nuk lodhesh duke u lutur, kur shpirti yt shkrihet dhe sytë
e tu lotojnë duke bërë lutje, mandej ajo të ngjall një zjarr në
gjoksin tënd, dhe për të gjetur kënaqësinë e vetmisë të çon
në kasolle të errëta e në vende të shkreta dhe të çmend e të
shqetëson ty jashtë mase. Kështu ndodh, sepse më pas ti do
të bekohesh. Ai Zot, drejt të cilit ne të ftojmë ty, është shumë
Bujar, shumë i Mëshirshëm, shumë i Hijshëm, shumë Besnik
dhe i Vërtetë, që mëshiron ata që janë të paaftë. Prandaj edhe
ti bëhu besnik dhe lutu me gjithë besimin dhe besnikërinë,
sepse Ai do të të mëshirojë ty.420
Një gjë duhet të kemi parasysh, që pranimi i lutjes bëhet në dy forma:
njëra është si sprovë dhe tjetra si shenjë e sinqeritetit. Në formën e
parë lutjet u pranohen edhe mëkatarëve, të pabindurve, madje edhe
420. Lekçer Sialkot, Ruhani Khezain, vëll. 20 f. 222-223.
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mohuesve, por ky pranim nuk quhet pranim i vërtetë. Ndërsa lutja
që pranohet si shenjë e sinqeritetit, ka këto veçori:
Së pari, lutësi duhet të jetë njeri me takva, i qëndrueshëm në rrugën
e drejtë dhe i bindur ndaj Zotit.
Së dyti, ai njoftohet për pranimin e lutjes përmes komunikimeve me
Zotin.
Së treti, lutjet që i pranohen, shpesh u përkasin çështjeve që janë sa
madhore, aq edhe të vështira dhe zgjidhja e tyre dëshmon se ajo nuk
ishte punë njeriu, por një mrekulli e veçantë e Zotit të Madhërishëm,
që Ai shfaq për njerëzit e Tij të veçantë.
Së katërti, lutjet si sprovë pranohen rrallëherë, por lutjet e njerëzve të
sinqertë pranohen dendur.
Së pesti, njeriu që gëzon pranimin e lutjeve për shkak të sinqeritetit
të tij, tërheq dashurinë dhe mirësitë e Zotit dhe, në të gjitha punët,
Zoti bëhet Kujdestar i tij. Fytyra e tij rrezaton dritën e dashurisë ndaj
Zotit, nderimin hyjnor, shijen dhe bekimet shpirtërore.
Këto janë pesë veçori që shohim fuqishëm në shenjat e pranimit të
lutjeve të Hazret Mesihut të Premtuaras.
Më poshtë paraqesim disa nga thëniet e Hazret Imam Mehdiut e
Mesihut të Premtuaras rreth realitetit dhe rëndësisë së lutjes.
Duke folur për disa njerëz të caktuar, ai tha:
 “Ata nuk dinë realitetin e lutjes dhe janë të paditur për efektin
e saj. Dhe kur shohin që dëshirat e tyre boshe nuk u plotësohen,
thonë se lutja është e kotë dhe pastaj e braktisin”.421
421. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 150.
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Ai gjithashtu tha:
 “Edhe njeriu ka një helm, siç e ka gjarpri. Shërimi i tij është lutja,
me anë të së cilës hapet një burim në qiell. Ai që është i paditur
në lutje, është i vdekur. Ai që ka kaluar një ditë dhe një natë pa
u lutur, i afrohet shejtanit. Çdo ditë duhet ta pyesni veten se “a e
kam plotësuar detyrën e lutjes për sot apo jo?!”422
 “Nëse dëshironi që ju të jeni mirë dhe të keni paqe në shtëpitë
tuaja, lutuni sa më shumë! Mbushini shtëpitë tuaja me lutje, se
Zoti nuk e shkatërron atë shtëpi në të cilën bëhen shumë lutje”.423
 “Mendova që t’ju tregoj burimin e bekimeve të Zotit. Ndërkohë
Zoti më njoftoi duke diktuar në zemrën time, që burimi i tyre
është (ky ajet) “Ud’uni astaxhib lakum” [d.m.th. “Më thërrisni
Mua, Unë do t’ju përgjigjem.” (Kurani Famëlartë 40:61)]
Askush nuk mund të shpëtojë nga mëkatet, përveçse me anë të
bekimit të Zotit”.424
 “Rrënja e shenjës (mrekullisë) është lutja. Ajo është Ism-iAzem (Emri më i lartë i Zotit) dhe mund ta ndryshojë botën
krejtësisht. Ajo është arma e besimtarit dhe patjetër që është e
tillë. Dhe është e sigurt që, së pari, ai duhet të kalojë në gjendjen
e përvuajtjes”.425
 “Ata që hyjnë në këtë xhemat, gjëja më e mirë që fitojnë është
kjo që unë do të lutem për ta. Lutja është një gjë e tillë, që mund
të lulëzojë edhe një degë të thatë dhe mund të ringjallë një të
422. “Malfuzat”, vëll. 3 f. 591.
423. “Malfuzat”, vol 3, f. 232.
424. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 333.
425. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 202.
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vdekur. Ajo ka shumë fuqi”.426
 “Lutja është një gjë shumë e dobishme. Nëse do Zoti, ajo mund të
bëhet edhe mjet i faljes së mëkateve. Nëpërmjet saj, dalëngadalë
Zoti i tregon mëshirë lutësit. Ai që nuk i lutet Zotit, së pari i
ndryshket zemra, pastaj i ngurtësohet, më pas fillon ta mohojë
Atë, pastaj armiqësohet me Të dhe përfundimisht mbetet pa
besim”.427
 “Njerëzit nuk janë në dijeni për një bekim, që lëmoshat, lutja dhe
bamirësia largojnë të keqen. Po të mos ishte kjo mundësi, njeriu
do të shkatërrohej, edhe sikur të mbetej i gjallë”.428
 “Nëse ndonjë fat (i keq) është ende pezull, atëherë lutja dhe
sadakaja mund ta largojnë atë, pastaj Zoti me bekimin e Tij e
ndryshon atë fat”.429
 “E vetmja derë që Zoti i Madhërishëm ka lënë hapur për të mirën
e krijesave të Tij është lutja. Kur një njeri hyn në këtë derë, duke
qarë dhe duke u përgjëruar, Zoti Bujar e mbulon me çarçafin e
pastërtisë e të dëlirësisë”.430
 “Rruga më e mirë për të gjetur bekimin e Zotit është lutja. Ajo
lutje … që bëhet me përulësi të plotë, me përvuajtje dhe me
zemër të prekur, sjell bekimin e Zotit të Madhërishëm…. Edhe
për lutjen e vërtetë duhet lutje”.431
426. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 100.
427. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 628.
428. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 201.
429. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 24.
430. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 315.
431. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 397.
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Parimet e lutjes
(Thënie të Hazret Imam Mehdiut e të Mesihut të Premtuaras)
 “Lutja është diçka shumë e çuditshme. Por do të shprehja keqardhjen,
sepse lutësit as nuk janë në dijeni për parimet e lutjes e as për metodat
që duhet të ndjekin, të cilat çojnë në pranimin e saj. E vërteta është
se vetë lutja është bërë diçka e panjohur. Ka disa që e mohojnë
kategorikisht lutjen dhe ka të tjerë që nuk e mohojnë atë, por
gjendja e tyre është më keq se mohuesit e saj, sepse lutjet e tyre
nuk pranohen, pasi ata nuk i dinë parimet e tyre. Lutja e njerëzve
të tillë nuk është lutje në kuptimin e vërtetë të fjalës”.432
 “Njerëzit që nuk u treguan të qëndrueshëm e të palëkundur
në lutje dhe që nuk i zbatuan kushtet e saj, nuk fituan asnjë
dobi prej saj dhe përfundimisht e mohuan edhe efektin e saj.
Me kalimin e kohës, ata u bënë mohues të Zotit dhe thanë se
po të ekzistonte Zoti, ai do t’ua dëgjonte lutjet. Këta naivë pse
nuk menduan që lutjet e tyre të ishin lutje të vërteta, sepse Zoti
patjetër që ekziston?!”433
 “Kushti i parë është që të kesh besim të plotë në Atë, të cilit i
lutesh. Të besosh se Ai ekziston dhe është Dëgjues, Shikues, i
Gjithëdijshëm, Kontrollues, i Plotfuqishëm dhe të jesh i bindur
se Ai dëgjon lutjet dhe i pranon ato”.434
432. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 692-693.
433. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 617.
434. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 522.
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 “Njëra prej arsyeve për shumicën e lutjeve që refuzohen, është
që lutësi, për shkak të dobësisë së besimit të tij, vetë e tërheq
refuzimin e lutjes”.435
 “Katër kushte janë të domosdoshme për pranimin e lutjes: së
pari, të druheni ndaj Zotit... Së dyti ... të keni dhimbje në zemër
... Së treti ... të gjeni kohën më të përshtatshme për t’u lutur ... Së
katërti, të shfrytëzoni periudhën e plotë të lutjes”.436
 “Disa njerëz ... nuk janë të informuar për kushtet që duhen
zbatuar kur i kërkojnë dikujt që të lutet për ta. Derisa kërkuesi
nuk ka përmirësim dhe nuk ndjek rrugën e bindjes, lutja nuk i
bën efekt”.437
 “Lutja e njeriut pranohet atëherë kur ai, për hir të Allahut të
Lartësuar, heq dorë nga shkujdesja, pabindshmëria dhe ligësia.
Njeriu sa më shumë që fiton afrimin me Zotin, aq më shumë
shijon frytin e pranimit të lutjes”.438
 “Ka disa elemente të papëlqyeshme që vonojnë ose pengojnë
pranimin dhe frytin e lutjes dhe njeriu duhet të shmanget nga
ato”.439
 “Derisa nuk e ke zemrën të pastër, nuk të pranohet lutja. Nëse ke
mëri në zemër, qoftë ndaj një personi të vetëm në ndonjë çështje
të kësaj bote, nuk mund të të pranohet lutja”.440
435. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 702.
436. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 535-536.
437. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 39.
438. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 436.
439. “Malfuzat”, vëll. 4, f. 287.
440. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 170.
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 “Mbani mend! Ai që nëpërkëmb të drejtat e krijesave të Zotit,
nuk i pranohet lutja, sepse ai është keqbërës”.441
 “Keqbërësit dhe të padëgjueshmit, në përgjithësi, nuk i pranohet
lutja”.442
 “Mbani mend! Lutjet nuk do t’ju pranohen, derisa nuk do të
keni druajtje ndaj Zotit”.443
 “Disa njerëz tregohen të ngathët. ... Unë ata i konsideroj të
paguximshëm. Madje, them se nuk duhet të sprapseni e nuk
duhet të dorëzoheni, edhe sikur të kalojnë tridhjetë a dyzet vjet.
... Allahu i Lartësuar nuk i shkatërron ata që luten”.444
 “Hazret Jakubias ... vijoi të lutej ... për dyzet vjet. ... Pas dyzet
vitesh lutjet e tij e sollën përfundimisht Jusufinas”.445
 “Lutja nuk bëhet thjesht me gojë, por lutja në të vërtetë është ajo
që thuhet në një shprehje:

“T’i lutesh dikujt është njësoj sikur të vdesësh, dhe pa vdekur,
nuk mund të bësh lutje”.446
 “Derisa nuk ka mall dhe shqetësim të sinqertë në lutje, ajo është
një punë krejtësisht e paefektshme dhe e kotë”.447
441. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 195.
442. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 682.
443. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 130.
444. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 106.
445. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 152.
446. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 107.
447. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 455.
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 “Mbani mend! Lutja është një lloj vdekjeje. Ashtu siç njeriu
përpëlitet e zhgërryhet në çastet e vdekjes, në të njëjtën mënyrë
edhe në lutje ai duhet ta sjellë atë lloj përpëlitjeje e vrulli ...
Prandaj, duhet që ai vazhdimisht të çohet gjatë natës e të shfaqë
shqetësimet e tij para Zotit të Lartësuar me shumë përulësi,
përgjërim e të qarë. Dhe kaq shumë të lutet, saqë të kalojë në një
gjendje vdekjeje. Atëherë lutja bëhet e pranueshme”.448
 “Në të vërtetë lutja tregon shenjat e pranimit, atëherë kur ajo
shndërrohet në shqetësim tejet të ankthshëm. ... Atëherë, së pari,
i rregullohen mjetet në qiell, pastaj ajo shfaq efektin e saj në
Tokë. Kjo nuk është diçka e vogël, por është një realitet shumë i
madh. E vërteta është se ai që dëshiron të shohë shfaqjen e Zotit,
le të lutet”.449
 “Kur vjen koha e pranimit të lutjes, Allahu i Madhërishëm
shkakton një vrull dhe ankth të vetvetishëm në zemrën e lutësit.
Nganjëherë, Vetë Zoti i mëson ndonjë lutje. ... Zoti i Madhërishëm
Vetë ua mëson përmes shpalljeve robërve të Tij të sinqertë, lutjet
që ua pranon”.450
 “Lutja është një mjet që zgjidh çdo problem. ... Njerëzit nuk
ia dinë vlerën lutjes, prandaj shumë shpejt dëshpërohen. ...
Kurse lutja kërkon palëkundshmëri dhe qëndrueshmëri. ...
Sinqeriteti dhe përpjekja janë kushtet e lutjes, por edhe për to
duhet lutje”.451
448. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 616.
449. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 618.
450. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 164.
451. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 615.
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 “Ai që zgjohet gjatë natës, sado shpërqendrim e padurim të ketë,
nëse lutet: “O Zot! Ti sundon dhe kontrollon zemrën, prandaj
Ti Vetë ma pastro atë”, prej shtrëngimit të tij do të burojë
ngazëllimi”.452
 “Kur dhimbja jua pushton zemrën tërësisht për të bërë lutje dhe
çan çdo perde, atëherë kuptojeni se lutja ju është pranuar. Ky
është “ism-i-azem” [Emri më i lartë i Zotit], përballë të cilit asgjë
nuk është e pamundur. Edhe një i lig nëse gjen mundësi të bëjë
lutje të tilla, ai pa dyshim do të bëhet i dëlirë”.453
 “Para se të bëni lutje, është e nevojshme që të keni parasysh edhe
mjetet materiale e pastaj të përqendroheni në lutje”.454
 “Sa më shumë që shqetësimi dhe ankthi të shtohet duke u lutur,
aq më shumë shpirti ju zbutet dhe kjo është një ndër faktorët e
pranimit të lutjes”.455
 “Nganjëherë duket se lutja nuk po ju pranohet. Në këtë rast,
mund t’i kërkoni një njeriu tjetër të sinqertë, që ai të lutet për
ju dhe ju vetë të luteni që Zoti të pranojë lutjet e atij njeriu të
sinqertë (që zgjodhët)”.456
 “Nuk lejohet të bëni ndryshime në lutjet e Kuranit. ... Në lutjet që
janë përmendur në hadithe, mund të ndryshoni vetëm numrin
njëjës në numrin shumës”.457
452. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 397, 398.
453. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 100.
454. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 89.
455. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 707.
456. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 182.
457. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 194.
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 “Duhet të gjeni fjalë emocionuese duke bërë lutje. Nuk është e
mirë që thjesht duke mësuar përmendsh lutjet e praktikuara t’i
namatisni ato, pa e kuptuar realitetin. Është e vërtetë që duhet ta
ndiqni praktikën e Profetitsas, por të keni emocion në lutje, edhe
kjo është praktika e tij. Lutuni në gjuhën tuaj që ju e kuptoni më
mirë, në mënyrë që të ndieni emocione kur të luteni ... Po, duhet
të bëni edhe lutjet e praktikuara që të kërkoni bekime ... Ai që di
gjuhën arabe dhe e kupton, le të lutet në arabisht”.458
 “Në namaz, lutuni në gjuhën tuaj. Emocioni që mund të keni në
gjuhën tuaj amëtare, kurrsesi nuk mund ta keni në një gjuhë të
huaj”.459
 “Lutuni shumë! Namazi është çelësi për të zgjidhur vështirësitë.
Përveçse të bëni lutjet e praktikuara, lutuni shumë edhe në
gjuhën tuaj amtare, në mënyrë që të keni emocione. Dhe mos
hiqni dorë nga lutja, derisa të emocionoheni, sepse kjo do t’ju
pastrojë shpirtin dhe pikërisht kjo do t’ju mundësojë çdo gjë”.460
 “Lutuni vazhdimisht. Lutuni në namazet tuaja, në çdo pozicion
ku keni mundësi të luteni, në ruku e në sexhde dhe braktiseni
namazin e shkujdesur. Namazi ritual nuk ju sjell asgjë”.461
 “Njeriu duhet të sjellë në mendje mëkatet e tij e të lutet. Ai mund
të shpëtojë vetëm nëse Allahu i Lartësuar e shpëton. Allahu i
Lartësuar tha: “Më lusni mua! Unë do t’jua pranoj”.”462
458. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 538.
459. “Malfuzat”, vëll. 4, f. 29.
460. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 589.
461. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 176.
462. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 573.
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 “Kushdo që shikon veten të dobët për të hequr dorë nga një
mëkat i caktuar, le ta piketojë atë e të lutet, atëherë, me bekimin
e Zotit, do të gjejë forcën”.463
 “Edhe lutja që tërheq bekimin e Allahut të Madhërishëm,
nuk është në dorën e njeriut. Njeriu nuk e ka në dorë të gjejë
vetë të gjitha elementet e lutjes, të përqendrimit, mbështetjen,
përkormërinë, emocionin etj. Kur atij i jepet mundësia të bëjë
një lutje të tillë, ajo e tërheq bekimin e Allahut të Lartësuar, ia
plotëson të gjitha kushtet dhe elementet që përbëjnë shpirtin e
veprave të mira”.464

Shembulli i Hazret Mesihut të Premtuaras në lutje
Lutje me pasion
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
“Ashtu siç deti ka forcë, Zoti më dha forcë të tillë në lutje”.
“Unë lutem kaq shumë, saqë bëhem i pafuqishëm duke u lutur.
Nganjëherë më bie të fikët dhe gati vdes kur lutem”.465

El-Fatiha në fillim të lutjes
Hazret Mufti Muhammed Sadiku thoshte se gjatë lutjes Hazret
Mesihu i Premtuaras më së pari thoshte El-Fatihanë dhe më pas lutej
për ndonjë gjë tjetër.
463. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 622.
464. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 389.
465. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 389.
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Lutje për udhëzimin e botës
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
“Lutja jonë është që Zoti ta mbrojë xhematin, bota të shohë se
Profeti fisniksas ishte i dërguar i vërtetë dhe njerëzit të fitojnë
besimin në Zot”.466

Lutje për t’u pastruar nga mëkatet
“Lutja e parë dhe më e rëndësishme e njeriut duhet të jetë që ai të
pastrohet nga mëkatet. Edhe rrënja, edhe dega e të gjitha lutjeve
është po kjo, sepse nëse i pranohet kjo lutje dhe ai pastrohet e
lahet nga çdolloj papastërtie dhe në sy të Zotit të Madhërishëm
vlerësohet si i pastruar, ai nuk do të ketë më nevojë të lutet për
kërkesat e tij të tjera. Ato do t’i përmbushen vetvetiu. Lutja më
e vështirë dhe më e mundimshme është pikërisht kjo që njeriu
të pastrohet nga mëkatet dhe në sy të Zotit të Madhërishëm të
vlerësohet i druajtur dhe i sinqertë”.467

Lutje për miqtë
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
“Në mënyrë të përsëritur kam marrë shpalljen:

D.m.th. “Do të të pranohet çdo lutje e dobishme”. ... Fillimisht
kur e kam marrë këtë shpallje ... u gëzova shumë, duke menduar
466. “Malfuzat”, vëll. 4, f. 261.
467. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 617.
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se Allahu i Madhërishëm patjetër do të më pranojë të gjitha
lutjet e mia që unë do t’i bëja për veten time dhe për miqtë e mi
... Prandaj, për miqtë e mi e kam si parim që, medoemos lutem
për të mirën e tyre në çështjet e besimit e të botës, edhe sikur ata
të më kujtojnë a të mos më kujtojnë, edhe sikur të më tregojnë
ndonjë problem të tyre apo të mos më tregojnë”.468
“Kushdo që dëshiron që unë të kem dashuri ndaj tij dhe lutjet e
mia përgjëruese e të dhembshura për të të shkojnë në qiell, le të
më bindë se ai ka aftësi për t’u bërë shërbëtor i fesë”.469
“ Ajo që më tërheq vëmendjen dhe që më motivon për të bërë
lutje është vetëm të mësoj për dikë që ai është i denjë për t’i
shërbyer fesë dhe është i dobishëm për Zotin e Madhërishëm, për
të Dërguarin e Tij, për librin e Tij dhe për robërit e Tij. Njeriu i
tillë kur ndien dhimbje e shqetësohet, edhe unë ndiej dhimbje e
shqetësohem”.470
“Unë gjithmonë qëndroj i angazhuar në lutje dhe lutja kryesore
e imja është që Zoti të m’i ruajë miqtë nga shqetësimet dhe
brengat, sepse pikërisht shqetësimet dhe problemet e tyre më
shqetësojnë mua. Përveç kësaj, këtë lutje e bëj edhe në mënyrë
të përgjithshme që, nëse ndokush ka ndonjë shqetësim a brengë,
Allahu i Lartësuar ta shpëtojë atë nga problemi i tij. E gjithë
vëmendja dhe angazhimi im është që t’i lutem Allahut të
Lartësuar”.471
468. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 67.
469. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 311.
470. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 215.
471. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 66.
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Lutje për armikun
“Qëndrimi im është që as armikun nuk duhet ta përjashtoj
nga lutjet e mia. Sa më e gjerë të jetë lutja, aq më e dobishme
do të jetë ajo për lutësin dhe sa më shumë që lutësi tregohet
koprrac në lutjen e tij, aq më shumë largohet ai nga Allahu i
Madhërishëm”.472

Lutje për besimin
“Anëtarët e xhematit tonë duhet të luten duke qarë gjatë natës ...
Për lutjen në përgjithësi njerëzit mendojnë se ajo është vetëm për
botën. Ata janë si krimbat e tokës që nuk mund të kalojnë përtej.
Lutja e vërtetë bëhet për besimin.473
Sipas gazetës “El-Bader”, Hazret Mesihu i Premtuaras ka thënë:
“Lutja e vërtetë bëhet për besimin dhe besimi i vërtetë qëndron
në lutje. Duhet të luteni shumë në namaz edhe për besimin, edhe
për botën.
Namazi ndryshe quhet lutje. Prandaj, lutuni në të, që Zoti t’ju
shpëtojë nga shqetësimet e botës e të ahiretit dhe t’ju mundësojë
fundin e mbarë”.474

Lutje për fëmijët dhe bashkëshorten
“Përveç lutjeve që bëni për të pasur ndryshim të pastër në veten
tuaj, duhet të luteni edhe për fëmijët dhe për bashkëshorten,
sepse shumica e gjëmave njeriut i vijnë prej fëmijëve. Nëse dikush
dëshiron të ketë fëmijë, le të dojë ... që të ketë një, që bëhet shkak
472. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 353.
473. “Malfuzat”, vëll. 5, f. 132.
474. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 435.
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i ngritjes së emrit të Islamit. Nëse njeriu ka një dëshirë të pastër
si kjo, Allahu i Madhërishëm është i Plotfuqishëm t’i dhurojë
fëmijë, njësoj siç i kishte dhuruar Zakariasë”.475

Lutja më e dobishme
“Lutja më e dobishme është që të keni pëlqimin e Zotit të
Madhërishëm dhe shpëtimin nga mëkatet. Sepse mëkatet e
ngurtësojnë zemrën dhe njeriu bëhet krimb i tokës. Lutja jonë
duhet të jetë që Zoti i Madhërishëm të na largojë nga mëkatet
që na ngurtësojnë zemrat dhe të na udhëzojë drejt pëlqimit të
Tij”.476

Lutje për të kërkuar pëlqimin e Zotit
“Lutjet, së pari, duhet t’i bëni për të kënaqur Allahun e Lartësuar.
Lutjet e tjera do t’ju pranohen vetvetiu, sepse bekimet do t’ju
vijnë vetë, kur të largoheni nga mëkatet. Kështu lutja që bëhet
vetëm për hir të kësaj bote, nuk pranohet”.477
“Duhet t’i luteni Zotit të Madhërishëm me shumë dhimbje e
me shumë pasion, që, ashtu siç ju ka mësuar shijet nga më të
ndryshme të frutave e të gjërave të tjera, t’ju japë një herë edhe
shijen e adhurimit dhe të namazit”.478
Pasi pa hënën e muajit Rebiul-evvel, Hazret Mesihu i Premtuaras tha:
“Çdo muaj ka gjërat e tij të mira e të këqija, prandaj duhet të
luteni”.479
475. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 579.
476. “Malfuzat”, vëll. 4, f. 30.
477. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 602.
478. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 28.
479. “Malfuzat”, vëll. 3, f. 323.
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Lutja e përditshme e Hazret Mesihut të Premtuaras
“Disa lutje që bëj çdo ditë rregullisht, janë:
Së pari: lutem për veten time, që Zoti Bujar të më mundësojë të
bëj atë punë, e cila shfaq nderin dhe madhështinë e Tij dhe të më
dhurojë pëlqimin e plotë të Tij.
Së dyti: lutem për anëtarët e familjes, që Zoti të më mundësojë
prej tyre prehjen e syve dhe ata të ndjekin pëlqimet e Zotit të
Madhërishëm.
Së treti: lutem për fëmijët e mi që ata, që të gjithë, të bëhen
shërbëtorë të fesë.
Së katërti: lutem për miqtë e mi të sinqertë, duke i përmendur
emrin secilit.
Së pesti: lutem për të gjithë ata që janë të lidhur me këtë xhemat,
edhe ata që i njoh, edhe ata që nuk i njoh”.480

Shpalljet e Hazret Mesihut të Premtuaras
rreth pranimit të lutjes

“Thuaj: Zot im nuk do t’ju përfillë nëse nuk do të jetë lutja
juaj”.481

480. Gazeta “El-Hakem”, vëll. 4, f. 2-11, data 17 janar 1900; nr. i letrës 4,
drejtuar Maulana Abdul Kerimit.
481. “Tirjakul-kulub”, f. 60.
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“Po Ai që i përgjigjet lutjes së të brengosurit të ngelur pa
zgjidhje, kur ai i lutet?!”482
“Ai pa dyshim e dëgjon shumë lutjen”.483

“Lutmuni Mua dhe Unë do t’ju përgjigjem”.484

“I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai Më lutet”.485

“Lutja jote është pranuar”.486

“Lutja jote u pranua”.487

“Unë do të pranoj të gjitha lutjet e tua, por jo në lidhje me disa
të afërmit e Tu”488

482. “Tadhkirah”, f. 729.
483. “Tadhkirah”, f. 96.
484. “Aina kamalat-e-Islam”, “Ruhani Khezain”, vëll. 5, f. 604.
485. “Tadhkirah”, f. 81, botimi i tretë.
486. “Tadhkirah”, f. 475.
487. “Tadhkirah”, f. 744.
488. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 254.
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Ngjarje besimshtytëse të Mesihut të Premtuaras
rreth pranimit të lutjeve
Hazret Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiuas thotë:
“Mbani mend se njëra prej shenjave të forta për të kuptuar
pranueshmërinë e robërve të Zotit është pranimi i lutjeve të
tyre. Madje, nuk ka shenjë më të madhe sesa ajo e pranimit të
lutjes, sepse pranimi i lutjes së robit provon se ai ka vlerë dhe
nder pranë Zotit. Ndonëse lutjet nuk pranohen çdo herë, pasi
nganjëherë Zoti i Madhërishëm zgjedh dëshirën e Vet, por nuk ka
asnjë dyshim që njerëzit e pranuar nga i Madhi Zot kanë shenjë
dalluese që lutjet e tyre pranohen shumë shpesh në krahasim me
të tjerët. Madje, askush nuk mund të garojë me ta në pranimin e
lutjeve dhe unë e them duke u betuar për Zotin e Madhërishëm,
se mijëra lutje të mia janë pranuar. Nëse do t’i shkruaja të gjitha
ato, do të bëhej një libër voluminoz”.489
Në librat e tij, si “Nuzul-ul-Mesih”, “Tirjakul-kulub”, “Hakikatuluehi”, Hazret Mesihu i Premtuar as ka përmendur ngjarje të ndryshme
të pranimit të lutjeve të tij. Këtu si shembuj do të paraqesim vetëm
disa prej tyre, të cilat janë përshkruar nga ai vetë.
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
 “Një herë pata nevojë jashtëzakonisht të ngutshme për para, gjë
që e dinin shumë mirë edhe ata të quajturit Lala Sharampati
dhe Malavamali, që i përkasin fesë arje. Ata gjithashtu e dinin se
nuk kishte asnjë shenjë që mund të më jepte shpresë për të gjetur
para. Në këtë situatë, në mënyrë të vetvetishme ndjeva një vrull
489. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 334.
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të fuqishëm për të bërë lutje, në mënyrë që të më zgjidhej edhe
problemi dhe njerëzit në fjalë të dëshmojnë ndonjë shenjë. Kështu
që, pasi u luta, Allahu i Lartësuar më njoftoi për ndihmesën
financiare duke më dërguar shpallje:

Domethënë, paratë do të vijnë pas dhjetë ditësh. Ndihma e Zotit
është afër dhe ashtu siç deveja që ngre bishtin për të lindur,
kuptohet se këlyshi do të lindë nga çasti në çast, në të njëjtën
mënyrë, edhe ndihma e Zotit është afruar, dhe pas dhjetë ditësh
kur të të vijnë paratë, do të shkosh në Amritser. Ndodhi pikërisht
ashtu siç ishte parashikuar, për të cilën kanë qenë dëshmitarë
edhe arjatë e lartëpërmendur. Pra, deri në dhjetë ditë nuk erdhi
asnjë gjë, por ditën e njëmbëdhjetë erdhën njëqind e dhjetë rupi
prej të nderuarit Muhamed Afzal Khan të Ravalpindisë, dhe
erdhën edhe njëzet rupi të tjera nga një vend tjetër dhe më pas
filluan të vinin vazhdimisht para, edhe pse nuk pritej një gjë e
tillë”.490
 “I nderuari Khalifa Sejid Muhamed Hasan ka qenë në një
sprovë dhe ishte i shqetësuar dhe i brengosur. Ai vazhdimisht më
shkruante për të bërë lutje. Një ditë, papritur, më erdhi shpallje:

Po fryn flladi i mëshirës, sot
Çfarëdo lutje që të bësh, do të të pranohet.
490. “Tirjakul-kulub”, “Ruhani Khezain”, vëll. 15, f. 258-257.
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M’u kujtua që të bëja lutje pikërisht për z. Hasan. Vetëm pak
kohë pasi e bëra lutjen, ai u lirua nga sprova dhe përmes një letre
më njoftoi për këtë”.491
 “Njëherë, i ndjeri Navab Muhamed Ali Khan i qytetit Ludijana
më dërgoi letër dhe më njoftoi se i ishin ndërprerë disa të ardhura
jetese dhe më kërkoi të lutesha që t’i zgjidhej problemi. Kur bëra
lutje, mora shpalljen se do t’i zgjidhej. Për këtë e njoftova me
një letër. Vetëm dy-tri ditë pas kësaj, ai mori të ardhurat dhe
kjo ia forcoi besimin. Njëherë tjetër ai më dërgoi letër për të më
njoftuar për disa probleme të tij personale. Në momentin kur ai e
futi letrën në kutinë postare, pikërisht në atë çast mora shpalljen
se një letër e tillë me përmbajtjen që u përmend, do të më vinte
prej tij. Unë menjëherë i shkrova duke e njoftuar se më kishte
dërguar një letër të tillë. Të nesërmen më erdhi letra e tij dhe e
imja i shkoi atij. Ai u befasua pa masë se si unë u njoftova për
diçka nga e padukshmja, sepse askush nuk e dinte sekretin. Nga
kjo ngjarje, ai u bind kaq shumë, saqë u flijua nga dashuria e
respekti”.492
 “Një mik më shkroi letër, ku më thoshte se ishte në vështirësi të
madhe, pasi një i afërm i tij ishte paditur për një çështje të rëndë
dhe nuk kishte asnjë shpresë lirimi. Në letrën e tij, ai më kërkoi
të lutesha për të. Të njëjtën natë gjeta kohë të përshtatshme për
t’u përqendruar në lutje. Njoftova një njeri të besimit arje për
shenjat e pranimit të kësaj lutjeje. Pas disa ditësh erdhi lajmi
se paditësi pësoi vdekje të papritur dhe personi për të cilën u bë
lutja, u lirua. Lavdia është e Allahut!”493
491. “Nuzul-ul-Mesih”, “Ruhani Khezain”, vëll. 18, f. 603.
492. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 258-257.
493. “Tirjakul-kulub”, “Ruhani Khezain”, vëll. 15, f. 260.
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 “Njëherë, kur u luta për mikun tim të sinqertë, z. Abdurrahman,
që është tregtar nga Madrasi, mora shpalljen:

I Plotfuqishëm është Ai Zot,
që rregullon punët e prishura
Prish një punë të rregulluar,
askush nuk mund ta dijë sekretin
Ky ishte një sihariq, që ai do të lirohej nga shqetësimi që kishte.
Kështu që, pas pak javësh, Zoti i Madhërishëm e qetësoi nga
brenga duke ia zgjidhur problemin”.494
 “Njëherë pata nevojë për pesëdhjetë rupi. Njerëzit që përvetësojnë
varfërinë, por njëherësh edhe besimin e palëkundur, nganjëherë
përballen edhe me situata, në të cilat janë nevojëtarë. Ashtu
ishte edhe gjendja ime dhe nuk kisha asnjë mundësi. Në mëngjes
dola për shëtitje. Nevoja më shtyu që të bëja lutje diku aty në
pyll. Kalova në një vend të fshehtë buzë lumit, që është tri milje
larg nga Kadiani, në drejtim të Batalasë, dhe bëra lutje. Sapo e
përfundova lutjen, më erdhi fuqishëm një shpallje, përkthimi i së
cilës është: “Shiko se sa shpejt do t’i pranoj lutjet e tua”. U gëzova
dhe dola nga pylli për t’u kthyer në Kadian dhe shkova direkt
në treg, që të takoja e të pyesja zëvendësdrejtorin e postës së
Kadianit se mos kishin ardhur para në emrin tim. Pas kontrollit
që ai bëri në zyrat postare, gjeti një letër që njoftonte se dikush
494. “Nuzul-ul-Mesih”, “Ruhani Khezain”, vëll. 18, f. 611.
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nga Ludjana më dërgonte pesëdhjetë rupi. Të njëjtën ditë, me sa
më kujtohet, ose të nesërmen i tërhoqa paratë”.495
 “Abdurrahim Khani, i biri i Sardar Navab Muhamed Ali Khanit,
që ishte një njeri me ndikim në Malerkotla, u sëmur nga ethe të
forta tifoide. Nuk kishte asnjë shenjë mbijetese dhe ishte thuajse
i vdekur. Në këtë situatë u luta për të dhe u njoftova që caktimi
ishte i patjetërsueshëm. Atëherë u përgjërova: “O Zot! Prano
ndërmjetësimin tim për të”. Në përgjigje të lutjes sime, Zoti i
Madhërishëm më tha:

Domethënë: “Kush guxon të bëjë ndërmjetësim për dikë, pa
lejen e Zotit?” U tërhoqa. Por, pa u vonuar, më erdhi shpallje
tjetër ku thuhej:

“Të lejohet të bësh ndërmjetësim”. Atëherë fillova të bëja lutje
me të qara e me ngashërim. Zoti i Madhërishëm ma pranoi
lutjen dhe djali filloi të shfaqte shenja përmirësimi, tamam
sikur u ringjall nga vdekja. Ai ishte dobësuar kaq shumë, saqë
iu desh një kohë e gjatë që të merrte veten. Përfundimisht u
shërua plotësisht dhe tani është gjallë.496
 Mikut tim të sinqertë, z. Maulvi Nurudinit, i vdiq djali i vetëm.
Për këtë, disa kundërshtarë naivë treguan gëzimin e tyre duke
reklamuar se miku im mbeti pa fëmijë. Atëherë u luta shumë për
495. “Tirjakul-kulub”, “Ruhani Khezain”, vëll. 15, f. 294-295.
496. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 229-230.
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të dhe më pas u njoftova prej Zotit të Lartësuar se, për shkak të
lutjes sime, ai do të ketë një fëmijë dhe shenja që më ishte treguar
se ai do të lindte vetëm falë lutjes është se ai do të kishte shumë
puçrra në trupin e tij. Kështu që, z. Maulvi Nurudinit i lindi djalë,
që u quajt Abdulheij, dhe atij i kishin dalë puçrra në mënyrë të
pazakontë. Ai ende i ka njollat e puçrrave në trup, ndërkohë,
përpara se të lindte djali, kjo si shenjë ishte paralajmëruar në një
njoftim që u botua.497
 Njëherë djali im i vogël, Mubarak Ahmedi, u sëmur. I binte
vazhdimisht të fikët. Unë isha i zënë në lutje në një dhomë tjetër
afër tij, ndërkohë shumë gra ishin pranë tij. Papritmas, një grua
bërtiti: “Lëreni se djali ka vdekur!” Atëherë shkova pranë djalit,
vura dorën mbi trupin e tij dhe u përqendrova për t’iu lutur
Zotit të Madhërishëm. Pas dy-tri minutash, i erdhi fryma. Edhe
pulsi filloi t’i ndihej dhe djali u ringjall. Atëherë e kuptova se e
njëjta gjë ka qenë edhe ringjallja e të vdekurve nga Isaias, të cilën
mendjelehtët më vonë e ekzagjeruan.498
 Mrekullia e pestë që u shfaq këto ditë ka lidhje me pranimin e një
lutjeje, që në fakt është e barabartë me ringjalljen e të vdekurit.
Përshkrimi i hollësishëm i kësaj ngjarjeje ka të bëjë me një djalosh
të quajtur Abdul Kerim, të birin e Abdurrahmanit, banor të
Hajderabadit (Hyderabad). Ai është nxënës në Medresenë tonë.
Për shkak të caktimit, një ditë, atë e kafshoi një qen i tërbuar. E
çuam në qytetin Kasoli për mjekim, ku për disa ditë u mjekua
dhe më pas u kthye në Kadijan. Por, pas disa ditësh atij iu
shfaqën shenjat e tërbimit, që shfaqen nga kafshimi i qenit të
497. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 230.
498. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 265.
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tërbuar. Ai filloi t’i trembej ujit. Gjendja e tij ishte alarmante.
Atëherë u shqetësova pa masë për atë kurbetxhi të gjorë dhe
gjeta përqendrimin e duhur për të bërë lutje për të.
Çdonjëri mendonte që ai i gjorë do të vdiste pas disa orësh.
Detyrimisht atë e larguan nga konvikti dhe e vendosën në një
vend tjetër larg njerëzve, duke marrë të gjitha masat karantinore.
Mjekëve anglezë të Kasolit u dërguam telegram për të pyetur se
a mund t’i bëjmë ndonjë mjekim në këtë gjendje. Ata na kthyen
përgjigje nëpërmjet telegramit duke thënë: “Tanimë nuk ka asnjë
ilaç për të”. Por unë u shqetësova shumë në zemër për atë djalë
të gjorë dhe kurbetxhi dhe gjeta përqendrim të veçantë për lutje.
Edhe miqtë e mi më thoshin vazhdimisht që të lutesha për të,
sepse në këtë gjendje, larg shtëpisë së tij, ai të ngjallte mëshirë.
Gjithashtu, kisha frikë se, nëse do të vdiste, vdekja e tij do të
shkaktonte përbuzjet e kundërshtarëve. Atëherë, zemra ime
ndjeu një shqetësim dhe dhimbje të fortë për të dhe unë gjeta
një përqendrim të jashtëzakonshëm, që kurrë nuk mund ta gjeja
nga forcat e mia. E gjithë kjo ishte nga Zoti i Lartësuar.
Kur gjendet ky lloj përqendrimi, atëherë me urdhrin e Zotit të
Lartësuar tregon një efekt të tillë, që ka mundësi që edhe një i
vdekur mund të ringjallet. Shkurt, gjeta gjendjen që do të më
mundësonte pranimin e lutjes prej Zotit, dhe kur ajo arriti kulmin
e saj dhe dhimbja më pushtoi zemrën, atëherë të sëmurit, i cili
më saktë duhet të quhej i vdekur, filluan t’i shfaqeshin shenjat e
përmirësimit. Para pak kohësh ishte koha kur ai i trembej ujit
dhe i ikte dritës, kurse tani ai përnjëherë filloi ta merrte veten
dhe tha: “S’kam frikë më nga uji”. Atij i dhanë ujë, të cilin e piu
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pa asnjë frikë, madje mori abdes dhe fali namazin dhe gjithë
natën fjeti qetësisht. Më nuk kishte asnjë grimë tërbimi dhe, më
në fund, brenda disa ditësh, u shërua tërësisht.
Gjatë lutjes, vetëtimthi m’u diktua në zemër, që kjo gjendje tërbimi
e tij nuk ishte që ai të vdiste, por që të shfaqej një mrekulli e Zotit
të Lartësuar. Njerëz me përvojë thonë se kurrë nuk ka ndodhur
në botë që dikë ta ketë ngrënë një qen i tërbuar dhe shenjat e
tërbimit t’i ishin shfaqur në këtë mënyrë dhe ai të shpëtonte. Cila
mund të jetë dëshmia më e madhe, sesa ajo që mjekët specialistë
të kësaj sëmundjeje që shërbejnë në spitalin shtetëror të qytetit
Kasoli, i ishin përgjigjur me fjalë të prera telegramit tonë që s’ka
mjekim më për të.
Duhet të shtoj një gjë këtu, që, kur jam lutur për atë djalë, Zoti
më dërgoi mesazh në zemrën time që t’i jepja një ilaç të caktuar
dhe unë ia dhashë atij disa herë, derisa ai u shërua, ose më
saktë u ringjall nga vdekja. Ndërsa përgjigjja që kishte ardhur
nga mjekët e Kasolit, e cila është në anglisht, po e shkruajmë më
poshtë bashkë me përkthimin e saj. Ata thanë:
“Sorry, nothing can be done for Abdul Karim”.
“Me keqardhje, nuk mund të bëjmë asgjë për Abdul Kerimin””.499

499. “Tatima Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 480-481.
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Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Kjo është plotësisht e vërtetë, që njerëzve të afërt me Zotin u
pranohen shumica e lutjeve. Madje, mrekullia e tyre më e madhe
është pikërisht pranimi i lutjes. Kur ata ndiejnë shqetësim
në zemër, për shkak të ndonjë vështirësie dhe në atë gjendje
shqetësimi ata i drejtohen Zotit të tyre, Zoti i dëgjon dhe atëherë
dora e tyre bëhet sikur dora e Zotit. Zoti është si një thesar i
fshehur. Ai zbulon fytyrën e Tij përmes njerëzve të përsosur e
të pranuar. Shenjat e Zotit shfaqen pikërisht në kohën kur të
pranuarit e Tij shqetësohen, kur të tjerët i lëndojnë jashtë mase.
Kur ndodh kjo, atëherë kuptojeni se shenja e Zotit do të shfaqet
së shpejti, madje ajo mund të jetë te dera. Kështu ndodh, sepse
Zoti i do kaq shumë njerëzit, që me zemër e me shpirt bëhen të
Tij, saqë nuk mund të dojë ndokush kaq shumë as djalin e tij të
dashur. Zoti bën mrekulli për hir të tyre dhe tregon forcën e Tij
në atë mënyrë, sikur të jetë zgjuar një luan nga gjumi. Zoti është
i fshehtë dhe janë pikërisht këta njerëz, të cilët e zbulojnë Atë.
Zoti qëndron pas mijëra perdeve dhe janë pikërisht këta njerëz,
që ia zbulojnë fytyrën.500

500. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 20-21.
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Një lutje e përulur për të kërkuar faljen e mëkateve
Hazret Mesihu i Premtuaras, në një letër ngushëllimi, duke iu drejtuar
me shumë modesti Maulana Nuruddinit (Kalifit të Parë të Mesihut
të Premtuar), të cilit i kishte vdekur djali, (në gusht 1885), i tërheq
vëmendjen për këtë lutje. Ai shkruan:
Kjo lutje është zakoni i këtij robi modest dhe në të vërtetë është
tamam për gjendjen time.
Ai gjithashtu e këshilloi:
Është mirë që, kur ta bëni këtë lutje, të keni parasysh që lutësi
duhet ta pranojë gabimin e tij me gjithë zemër dhe gjithashtu
favorin dhe bekimin e Zotit të tij. Sepse s’ka dobi nëse thuhet
vetëm me gojë, ndaj duhet një emocion në zemër, bashkë me
mallëngjimin e me të qarët.
Pastaj ai i tregoi se si duhet bërë kjo lutje, duke thënë:
Zgjohuni në pjesën e fundit të natës, merrni abdes dhe me shumë
sinqeritet falni dy nafile, pastaj bëni këtë lutje me shumë përulje
e me shumë dhimbje:
O Mirëbërësi im, o Zoti im, unë jam një rob Yti, i paaftë, shumë
mëkatar dhe shumë përtac. Unë bëja padrejtësi pas padrejtësie
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dhe Ti më dhe bekime mbi bekime. Unë bëja mëkat pas mëkati
dhe Ti më bëre mirësi pas mirësie. Ti gjithmonë m’i mbulove
mëkatet dhe më dhurove bekimet e Tua të panumërta. Prandaj,
edhe tani, më mëshiro mua njeri të kotë dhe mëkatar, dhe më
fal gabimin dhe mosmirënjohjen time e më liro nga ky mëkat
imi, se s’ka ndihmës tjetër përveç Teje. Amin! Amin!501

Disa lutje të tjera për shpëtimin nga mëkatet
O Zoti im! Jam rob Yti mëkatar, i pavlerë. Udhëzomë!502
Jemi robërit e Tu mëkatarë. Vetja na ka pushtuar. Na fal dhe
na shpëto nga rreziqet e botës së përtejme.503
Jam mëkatar dhe i pafuqishëm. Pa mbështetjen dhe bekimin
Tënd nuk mund të bëhet asgjë. Më mëshiro, më pastro, sepse
kurrsesi nuk mund të pastrohem nga mëkatet, përveçse me
bekimin dhe mëshirën Tënde.504

Lutja e pendesës gjatë bejtit (besëlidhjes)
Bejti që mori Hazret Mesihu i Premtuaras nga Hazret Maulana
Nurudinira, nga kërkesa e këtij të fundit, Hazret Mesihu i Premtuaras
ia kishte shkruar në letër. Fjalët e tij janë:
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit
Atë e lavdërojmë dhe (të Dërguarit të Tij) i dërgojmë salavate
501. “Maktubat-e-Ahmedia”, vol. 5, nr. 2, f. 3.
502. “Malfuzat” vëll. 7, botim i vjetër f. 227.
503. Gazeta “El-Beder”, vëll. 2, f. 30.
504. Gazeta “El-Beder”, vëll. 3, f. 41.
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Sot, në dorën e Ahmedit pendohem për të gjitha mëkatet dhe
veset, në të cilat isha i përfshirë dhe me zemër të sinqertë dhe
vullnet të palëkundur zotohem se do të përpiqem sipas forcës
dhe mendjes sime të shpëtoj nga mëkatet deri në ditën e fundit
të jetës. Besimit do t’i jap përparësi mbi rehatinë materiale dhe
mbi dëshirat vetjake. Sa të kem mundësi do t’u përmbahem
dhjetë kushteve të përmendura në broshurë. I kërkoj falje Zotit
të Madhërishëm për mëkatet e mia të mëparshme!

I kërkoj falje Allahut, Zotit tim! I kërkoj falje Allahut, Zotit tim!
I kërkoj falje Allahut, Zotit tim, për çdo mëkat dhe kthehem
tek Ai! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai
është i Vetëm dhe i Pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi është
robi dhe i Dërguari i Tij. O Zoti im! I kam bërë keq vetes dhe
pranoj fajin tim. M’i fal mëkatet, sepse askush nuk mund të m’i
falë ato, përveç Teje!
Z. Mir Shefi Ahmed nga qyteti i Delhit rrëfen:
Kur Hazret Mesihu i Premtuaras thoshte fjalët e bejtit, të gjithë
njerëzit qanin dhe u lotonin sytë, sepse zëri i tij vinte kaq
emocionues, saqë njerëzit fillonin të qanin.505
E vërteta është që kjo lutje e Profetit Muhammedsas (të cilën e përdori
Mesihu i Premtuaras në lutjen e pendesës gjatë bejtit) ka një ndikim
505. “Siratul-Mehdi”, pj. III, nr. i rrëfimit 747, f. 166.
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të thellë. Madje, edhe tani kur e bëjmë bashkërisht, përjetojmë të
njëjtin emocion. Ajo lutje është:
O Zoti im! I kam bërë keq vetes dhe e pranoj fajin tim. M’i fal
mëkatet, sepse askush nuk mund të m’i falë ato, përveç Teje!
Kjo vërtetohet nga vetë Mesihu i Premtuaras, sepse thotë:
Gjatë bejtit kur njeriu pendohet, zbret një bekim.506

Lutje për të kërkuar pëlqimin e Zotit
Në një letër të tij të drejtuar Hazret Navab Muhamed Ali Khanit,
Hazret Mesihu i Premtuaras e këshilloi:
Lutuni shumë dhe përvetësoni përulësinë. Lutja që bëhet thjesht
nga goja si traditë a zakon, nuk ka asnjë dobi. Përveç namazeve
të obligueshme, bëni shprehi për të kaluar pak kohë në vetmi dhe
lutuni në gjuhën tuaj me përulësi të skajshme, sikur të jeni robi
më i ulët. Lutjuni Zotit të Lartësuar:
O Zoti i botëve! Nuk mund të të falënderoj për mirësitë e Tua.
Ti je shumë Mëshirëbërës dhe shumë Bujar. Unë kam favoret
e Tua të panumërta. M’i fal mëkatet, që të mos shkatërrohem!
Vendos në zemrën time dashurinë Tënde të pastër, që të
ringjallem! M’i mbulo gjynahet dhe më mundëso të bëj punë të
tilla, që Ti të kënaqesh! Kërkoj mbrojtjen e fytyrës Sate bujare,
që të mos më përfshijë zemërimi Yt! Vetë mëshiromë dhe
shpëtomë nga gjëmat në besim, në botë e në ahiret, sepse çdo
bekim e mëshirë është në dorën Tënde! Amin! Amin!507
506. “Malfuzat” vëll. 4, f. 174.
507. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, nr. i letrës 4, f. 5.
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Lutja e vetmisë për të pasur shoqërinë e Zotit
O Zoti im! Dëgjo klithmën time, sepse jam i vetëm. O Streha
ime! O Mbrojtësi im! O i Dashuri im! Mos më lër kështu! Unë
jam me Ty dhe shpirti im është në sexhde te pragu Yt.508

Lutje për të pasur përqendrim në namaz
Më 16 maj të vitit 1902, Hazret Mesihu i Premtuaras i shkroi një letër
Maulvi Nezir Husejn Sakhaut të Delhit duke iu përgjigjur letrës së
tij dhe duke i treguar metodën për të pasur përqendrim në namaz.
Ai i tha:
Lutuni vazhdimisht në namaz për veten dhe mos u gëzoni
nga namazi i pavëmendshëm dhe sipërfaqësor, madje, sa të
keni mundësi, përpiquni ta falni me përqendrim. Nëse nuk
përqendroheni dot, bëni këtë lutje në namaz, kur ngriheni pas
çdo rekati, në të gjitha faljet e pesë vakteve:
O Zot i Madhërishëm, i Plotfuqishëm dhe i Gjithëpushtetshëm!
Jam mëkatar dhe helmi i mëkatit kaq shumë më ka ndikuar
në zemër, mish dhe gjak, saqë nuk gjej dot emocion dhe
përqendrim në namaz. Ti Vetë me bekimin dhe mëshirën
Tënde m’i fal mëkatet, gjynahet dhe më zbut zemrën dhe
vendos në të madhështinë Tënde, frikën Tënde dhe dashurinë
Tënde, në mënyrë që të më hiqet ngurtësia e saj dhe unë të gjej
përqendrim në namaz!509

508. Sheikh Jakub Ali Irfani, “Siret Hazret Mesih Maudas”, vëll. 5, f. 573.
509. “Fatava Mesih Muad”, f. 37.
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Lutje për të shpëtuar nga mosagjërimi
në muajin e Ramazanit
Duke këshilluar për lutje, për të pasur mundësinë e agjërimit, Hazret
Mesihu i Premtuaras thotë:
Çdo gjë duhet t’ia kërkoni Zotit të Madhërishëm. Ai është i
Plotfuqishëm absolut dhe nëse do, mund të mundësojë edhe një
të sëmurë me temperaturë që të agjërojë. Prandaj, sipas meje, ai
që nuk agjëron dot, le të lutet:
O Zoti im! Ky është muaji Yt i bekuar dhe unë mbetem i privuar
nga ky. Kushedi nëse vitin e ardhshëm do të jem i gjallë apo jo,
a do të mund të plotësoj agjërimet që nuk po agjëroj apo jo?!
Personi i tillë, nëse do t’i kërkojë mundësi Zotit, jam i bindur që
Zoti i Madhërishëm do t’i japë forcë atij.510

Lutje për të bërë në Qabe
Në një letër të tij që i kishte shkruar mikut të vet të quajtur Hazret Sufi
Munshi Ahmed Xhani, kur ai po shkonte në haxh, Hazret Mesihu i
Premtuaras i kërkoi të bënte lutje për të, duke thënë:
Unë, modest dhe i kotë, kam një kërkesë shumë modeste. Me
bekimin e Zotit, kur do të gëzoni vizitën e Shtëpisë së Allahut, në
atë vend të lavdishëm e të bekuar, lutuni me zemër të prekur me
këto fjalë nga ana e një robi më të pavlerë prej robërve të Allahut
si unë:
510. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 563.
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O Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve! Një rob i paaftë, i kotë, shumë
mëkatar dhe i pavlerë, i quajtur Ghulam Ahmed, që jeton në tokën
Tënde të Indisë po të lutet: O Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve!
Ji i kënaqur me mua dhe m’i fal gjynahet dhe mëkatet, sepse Ti je
shumë Mëkatfalës dhe Mëshirëbërës dhe më mundëso të bëj punë
të tilla, me të cilat Ti kënaqesh jashtëzakonisht shumë. Midis meje
dhe vetes sime vendos largësinë e Lindjes e Perëndimit dhe jetën
time, vdekjen time dhe çdo forcë që kam, përdore në rrugën Tënde.
Më mbaj gjallë vetëm me dashurinë Tënde, më merr shpirtin vetëm
me dashurinë Tënde dhe më ringjall vetëm midis ndjekësve që
përsosmërisht janë të dashuruar me Ty. O Mëshiruesi i të gjithë
mëshiruesve! Vetë me bekimin Tënd përmbushe detyrën për
të cilën më ke caktuar dhe për të cilën më ke dhënë kaq pasion
në zemër. Përsose Islamin me dorën time të paaftë përballë
kundërshtarëve dhe të gjithë atyre që ende nuk janë në dijeni të të
mirave të tij. Në saje të faljes dhe mëshirës Sate më mbaj në strehën
Tënde mbrojtëse mua të paaftë, dhe të gjithë miqtë, të sinqertët
dhe bashkëmendimtarët e mi dhe bëhu Mbrojtësi dhe Miku i tyre
në besim e në botë dhe pranoji ata të gjithë në shtëpinë Tënde të
pëlqimit. Salavate, selam dhe bekime sa më shumë qofshin mbi
Profetinsas, mbi popullin dhe sahabët e tij! Amin, o Zoti i botëve!
Kjo është lutja ime në Shtëpinë e Allahut, pranë Mëshiruesit të të
gjithë mëshiruesve. Konsiderojeni si obligim që ta bëni këtë lutje
po me këto fjalë, pa bërë asnjë ndryshim.
Paqja qoftë mbi ju!
Përulësisht
Ghulam Ahmed, 1303 hixhri511
511. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, f. 17-18; “Maktubat Imam hamam kelmi”,
vëll. 1, viti 1892, f. 61.
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Lutje për të varrosurit në Bahishti Makberah512
Lutem që Zoti ta bekojë këtë tokë dhe ta bëjë atë Bahishti Makberah.
Aty u prefshin njerëz zemërpastër të këtij xhemati, të cilët me
të vërtetë i dhanë fesë përparësi mbi botën dhe duke hequr dorë
nga kënaqësia e kësaj bote; u bënë të Zotit, sollën një ndryshim të
pastër në qeniet e tyre dhe treguan shembullin e besnikërisë dhe
vërtetësisë, ashtu si i Dërguari i Allahutsas dhe sahabët e tij! Amin,
o Zoti i botëve!
Lutem sërish: O Zoti im i Plotfuqishëm! Bëje këtë tokë varrezë
të atyre zemërpastërve nga xhemati im, që me të vërtetë janë
bërë të Tutë dhe punët e të cilëve nuk kanë qëllime të kësaj
bote! Amin, o Zoti i botëve!
Lutem përsëri për herë të tretë: O i Plotfuqishmi dhe Bujari
im, o Zot Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm! Vetëm atyre jepu
vend për varr, të cilët kanë besim të vërtetë te ky i dërguar
Yti; të cilët nuk kanë aspak hipokrizi, qëllime vetjake dhe
paragjykime dhe besojnë e binden ashtu siç duhet; të cilët, me
zemrat e tyre kanë sakrifikuar jetën për hirin Tënd e në rrugën
Tënde; me të cilët Ti je i kënaqur dhe sipas dijenisë Sate ata
janë kredhur në dashurinë Tënde; të cilët, me plot besnikëri,
respekt e besimçiltërsi, kanë lidhje dashurie e devotshmërie me
të dërguarin Tënd. Amin, o Zoti i botëve!513

512. Varrezë e xhenetlinjve
513. “Testamenti”, Prishtinë, 2011, f. 21-23.
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Lutje për xhematin e tij
Në librin e tij “Kishti-e-Nuh” (Arka e Nuhut), pasi përmend temën
“Mësimi ynë”, Hazret Mesihu i Premtuaras e mbyll me këtë lutje:
“Tani, lutem që ky mësim imi të bëhet i dobishëm për ju dhe
paçi ndryshim të tillë në veten tuaj, saqë u bëfshi yjet e Tokës
dhe Toka u ndriçoftë nga drita që ju do të merrni prej Zotit
tuaj!”514

Lutje për përparimin e xhematit Ahmedia
“O Zot im! Xhemati im përparoftë dhe pastë ndihmën dhe
mbështetjen Tënde.515
Unë lutem shumë që xhemati im të bëhet ndër ata që i druhen
Zotit të Madhërishëm, tregohen të qëndrueshëm në namaz,
çohen gjatë natës dhe bien në tokë dhe qajnë, që nuk shpërfillin
porositë e Zotit; që nuk janë koprracë e dorështrënguar dhe që
nuk janë krimba të tokës. Shpresoj që Zoti i Madhërishëm do të
m’i dëgjojë këto lutje dhe do të më tregojë se unë lë pas njerëzit
me cilësitë e lartpërmendura dhe jo ata, sytë e të cilëve bëjnë
kurvëri, zemrat e të cilëve janë më keq se jashtëqitjet dhe që nuk
e kanë parasysh vdekjen fare. Unë dhe Zoti im jemi të distancuar
nga ata. Do të jem shumë i gëzuar nëse njerëzit e tillë do të
shkëpusin lidhjen e tyre me mua, sepse Zoti dëshiron ta bëjë këtë
xhemat një popull, që të tjerët ta kujtojnë Zotin vetëm duke parë
shembullin e tyre. Njerëzit e mi duhet të jenë në gradën më të
lartë të druajtjes e të dëlirësisë, që me të vërtetë i kanë dhënë
514. “Kishti-e-Nuh”, “Ruhani Khezain”, vëll. 19, f. 85.
515. Sheikh Jakub Ali Irfani, “Siret Hazret Mesih Maudas”, vëll. 5, f. 628.
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besimit përparësi mbi botën. Por ata çrregullues që vendosin
dorën e tyre nën dorën time për të pohuar se besimit do t’i japin
përparësi mbi botën, dhe kthehen nëpër shtëpi e angazhohen kaq
shumë në punë çrregulluese, saqë zemrat e tyre pushtohen vetëm
nga bota, as shikimin nuk e kanë të pastër e as zemrën. As duart
e tyre nuk bëjnë ndonjë mirësi e as këmbët e tyre nuk lëvizin
drejt ndonjë pune të mirë. Ata i ngjajnë miut që jeton në errësirë,
që qëndron dhe vdes aty. Njerëzit e tillë janë të shkëputur nga
xhemati ynë në qiell. Ata më kot pohojnë se bëjnë pjesë në këtë
xhemat, sepse në qiell ata nuk janë pjesëtarë të këtij xhemati”.516

Lutje për kundërshtarët
“O kundërshtarë! Zoti ju mëshiroftë dhe ju haptë sytë!”517
“Jam shumë i brengosur për këtë popull të paditur, si ai që
brengoset nga sëmundja e një familjari të vet. Lutem:
O Zot i Plotfuqishëm dhe i Madhërishëm! O Udhëzuesi dhe
Prijësi ynë! Hapu sytë këtyre njerëzve, dhuroju shikim dhe
dërgo në zemrat e tyre diktimin e vërtetësisë dhe të udhëzimit!518
“O Zot i Plotfuqishëm dhe Absolut! Edhe pse zakoni dhe
praktika Jote e hershme është që fëmijëve dhe të pashkolluarve
u dhuron mend, ndërsa të zgjuarve të kësaj bote dhe filozofëve
u vë perde të errëta në sytë e në zemrat e tyre, po përgjërohem
dhe lutem me shumë përulësi pranë Teje, që edhe prej këtyre
njerëzve tërhiq një grup drejt nesh, ashtu siç na ke sjellë disa të
516. “Tablig-e-risalat”, vëll. 10, f. 61-62.
517. “Berahin-e-Ahmedia”, vëll. 5, “Ruhani Khezain”, vëll. 21, f. 79.
518. “Maktubat-e-Ahmedia”, vëll. 6, pj. I, f. 98.
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tillë. Edhe atyre jepu sy, veshë dhe zemra, në mënyrë që edhe
ata të shohin, të dëgjojnë, të kuptojnë e të vlerësojnë bekimin
Tënd, që Ti ke zbritur në kohën e duhur dhe të kushtojnë
vëmendjen e duhur për ta gjetur atë. Ti mund ta bësh këtë, nëse
e do, sepse asgjë nuk është e pamundur për Ty!”519
Në librin e tij “Hakikatul-uehi”, pasi përmend shenja të vërtetësisë së
tij, Hazret Mesihu i Premtuaras lutet:
“Zoti i Lartësuar krijoftë shumë shpirtra të tilla, që përfitojnë
nga këto shenja, që zgjedhin rrugën e së vërtetës dhe që
heqin dorë nga mëria dhe urrejtja. O Zoti im i Plotfuqishëm!
Dëgjoji lutjet e mia të përulura dhe hapja veshët dhe zemrën
këtij populli. Na trego atë kohë, kur adhurimi i të adhuruarve
të rremë të zhduket nga kjo botë dhe Ti të adhurohesh me
sinqeritet dhe Toka të mbushet kaq shumë me robër të sinqertë
dhe adhurues të Tu, ashtu siç deti është i mbushur me ujë. Po
ashtu, edhe madhështia dhe vërtetësia e të Dërguarit Tënd
fisnik, Muhammeditsas, të rrënjoset në zemrat e njerëzve.
O Zoti im i Plotfuqishëm! Ma trego këtë ndryshim në botë dhe
m’i prano lutjet, sepse çdo forcë e fuqi e ke vetëm Ti. Kështu
bëje, o Zot i Plotfuqishëm! Amin! Amin!520

519. “Izala-e-Auham”, “Ruhani Khezain”, vëll. 3, f. 120.
520. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 603.
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Lutje për vendosjen e njëshmërisë së Zotit
në të gjithë botën
O Zot i Plotfuqishëm! O Udhëzuesi i robërve të Tu! Ashtu siç e
ke veçuar këtë epokë si epokë të mjeteve të reja e të zhvilluara,
në të njëjtën mënyrë zbuloju argumentet e Kuranit Famëlartë
popujve të paditur dhe tërhiq njerëzit e kësaj epoke drejt Vetes,
drejt librit Tënd dhe drejt njëshmërisë Sate. Mohimi dhe
idhujtaria janë përhapur shumë dhe Islami është zbehur. Tani,
o Zot i Nderuar, lëshoje flladin e njëshmërisë Sate në Lindje
e në Perëndim dhe trego një shenjë tërheqëse prej qiellit. O
Mëshirëbërës! Jemi shumë nevojtarë të mëshirës Sate. O
Udhëzues! Na duhen shumë udhëzimet e Tua. Sa e bekuar do të
jetë ajo ditë, kur do të zbresë drita Jote! Sa fatsjellës do të jetë ai
çast, kur do të bjerë daullja e fitores Sate! Te Ti u mbështetëm.
Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër përveç Teje dhe Ti je i Larti,
Madhështori.521

Lutje për udhëzimin e njerëzimit
O Zot, Bujar! Udhëzo zemrat e përgatitura të të gjithë popujve, që
ata të besojnë Muhammed Mustafainsas, të Dërguarin Tënd më të
bekuar nga të gjithë të dërguarit, dhe Kuranin Famëlartë, fjalën
Tënde të përsosur e të shenjtë, dhe të zbatojnë porositë e tyre,
në mënyrë që të gëzojnë shpëtimin dhe jetën e amshueshme, të
cilat i mundësohen njeriut jo vetëm në botën e përtejme, por të
sinqertët i gjejnë që në këtë botë. O Zot, Bujar! Udhëzoje popullin
anglez në veçanti, i cili ende nuk ka marrë aspak dritë nga ky diell i
521. “Aina-e-kamalat-e-Islam”, “Ruhani Khezain”, vëll. 5, f. 213-214.
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vërtetësisë. I jemi mirënjohës qeverisë së tij, për shkak të mirësive
dhe bashkëpunimit miqësor të saj dhe kjo pikërisht na nxit fort,
që ne të duam mirësi dhe paqe për ta, në mënyrë që fytyrat e tyre,
ashtu siç janë të zbardhura në këtë botë, të jenë të ndritura edhe në
ahiret.

I kërkojmë Allahut të mirën për ta në këtë botë dhe në ahiret.
O Allah! Udhëzoji dhe ndihmoji ata me shpirtin prej Teje dhe
dhuroju një pjesë të madhe të besimit Tënd , tërhiqi drejt Vetes
me fuqinë dhe forcën Tënde, që ata të besojnë librin Tënd,
të Dërguarin Tënd dhe të hyjnë grupe-grupe në fenë Tënde.
Amin! Amin! Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve!522

Lutje për pjesëmarrësit në Xhelsa Salana
“Në fund, e mbyll me lutjen, që:
Zoti i Lartësuar qoftë me të gjithë ata që do të marrin rrugën për të
ardhur në këtë Xhelsa, që është për hir të Zotit! Zoti i shpërbleftë
me shpërblim të madh, i mëshiroftë, u lehtësoftë vështirësitë dhe
shqetësimet dhe u largoftë dhimbjet e brengat, i liroftë nga çdo
shqetësim dhe u plotësoftë dëshirat, i ringjalltë në ditën e ahiretit
bashkë me ata robër të Tij, që gëzojnë bekimin dhe mëshirën e Tij,
522. “Maxhmua ishtiharat”, vëll. 1, f. 25.
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dhe Vetë u bëftë Udhëheqësi i tyre deri në fund të udhëtimit të tyre!
O Zot! O Zotëruesi i nderit dhe i dhuntisë! O Mëshirëbërës dhe
Larguesi i shqetësimeve! M’i prano të gjitha këto lutje dhe na jep
triumf mbi kundërshtarët tanë me shenja të qarta, sepse vetëm Ti
ke çdo forcë e fuqi! Amin! Amin!
Paqja qoftë mbi atë që ndjek udhëzimin!
Autor modest, Ghulam Ahmed nga Kadiani, rrethi i Gurdaspurit.
Allahu më faltë!
7 dhjetor 1892
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Udhëzime të Hazret Mesihut të Premtuaras
rreth disa lutjeve të Kuranit
(1) Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Nuk ishte askush me mua në këtë botë, kur Zoti më mësoi lutjen:

O Zoti im! Mos më lër vetëm! Ti je më i miri nga të gjithë
trashëgimtarët. (Kurani Famëlartë 21:90)523
(2) Xhemati ynë duhet ta bëjë sa më shumë lutjen e mëposhtme
në rekatin e fundit të çdo namazi, pasi të ngrihen nga ruku:

O Zoti ynë! Na jep të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe na
shpëto nga ndëshkimi i zjarrit! (Kurani Famëlartë 2:202)524
(3) Hazret Mesihu i Premtuaras, në një vend tjetër, thotë:
Këto ditë duhet të bëni lutjen e Hazret Ademitas, e cila i ishte
pranuar menjëherë.525
Lutja e Hazret Ademitas ishte:

O Zoti ynë! I kemi bërë keq vetes! Nëse nuk do të na falësh
dhe nuk do të na mëshirosh, do të bëhemi ndër të humburit.
(Kurani Famëlartë 7:24)
523. “Tuhfatun-nadvah”, “Ruhani Khezain”, vëll. 19, f. 97.
524. “Malfuzat”, vëll. 1, f. 6.
525. “Malfuzat”, vëll. 2, f. 577.
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(4) Znj. Sejida Navab Mubarika Begumra pa një ëndërr, në të cilën
Hazret Mesihu i Premtuaras i tha: “Thuaji xhematit tim që të bëjë këtë
lutje sa më shumë:

O Zoti ynë! Mos na shtrembëro zemrat pasi na ke udhëzuar dhe
na dhuro mëshirë prej Teje! Me të vërtetë, Ti je Dhuruesi i madh!”
(Kurani Famëlartë 3:9)526

526. Gazeta “El-Fazl, 3 janar 1974, f. 4.
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Lutjet e Kuranit që iu shpallën
Hazret Mesihut të Premtuaras

Allahu është Mbrojtësi më i mirë dhe është Mëshiruesi i të gjithë
mëshiruesve. (Kurani Famëlartë 12:65)527
O Zoti im! Më mundëso hyrjen me vërtetësi. (Kurani Famëlartë
17:81)528
O Zoti im! Më trego se si i ringjall të vdekurit! (Kurani Famëlartë
2:261)529
O Zoti im! Më shto diturinë! (Kurani Famëlartë 20:115)530

O Zoti im! Më shumë e dua burgun, sesa atë për të cilën ato më
ftojnë. (Kurani Famëlartë 12:34)531

O Zoti im! Mos lër askënd nga mohuesit të banojë në tokë. (Kurani
Famëlartë 71:27)532
527. “Tedhkirah” f. 107.
528. “Tedhkirah” f. 49.
529. “Tedhkirah” f. 241, 414, 727.
530. “Tedhkirah” f. 379.
531. “Tedhkirah” f. 101.
532. “Tedhkirah” f. 681.
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O Zoti ynë! Ne besuam, prandaj na shëno ndër dëshmitarët.
(Kurani Famëlartë 5:84)533

O Zoti ynë! Vendos me drejtësi midis nesh dhe midis popullit tonë.
Ti je më i miri prej të gjithë gjykatësve. (Kurani Famëlartë 7:90)534

Thuaj: Kërkoj mbrojtjen e Zotit të agimit nga e keqja e asaj që
Ai ka krijuar; nga e keqja e errësuesit kur sjell errësirë. (Kurani
Famëlartë 113:2-4)535

Lutje të shpallura
(Lutjet kuranore që iu shpallën
Hazret Mesihut të Premtuaras me pak ndryshime)
(1) Në vitin 1893, Hazret Mesihut të Premtuaras iu shpall kjo lutje:

O Zoti im! Jam i pushtuar, më ndihmo!536

533. “Tedhkirah” f. 242.
534. “Tedhkirah” f. 241.
535. “Tedhkirah”, botimi i tretë, f. 82.
536. “Tedhkirah”, f. 245.
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(2) Lutja e sipërme iu shpall edhe një herë më 26 prill 1903, por me
disa fjalë shtesë:

O Zoti im! Jam i pushtuar, më ndihmo, kurse ata shtypi
tërësisht!537
Në një vend tjetër, në vend të fjalëve “Jam i pushtuar” raportohen
fjalët “Më është bërë padrejtësi”.538

O Zoti im! (Më) fal dhe mëshiro nga qielli!539

O Zoti im! Më jep vdekjen kur jam i nënshtruar dhe më bashko
me të sinqertët!540

O Zoti im! Më liro nga brenga ime!541

O Zoti im! Më dhuro pasardhës të dëlirë!542

537. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 107.
538. “Tadhkirah” f. 470.
539. “Tadhkirah” f. 47.
540. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 111.
541. “Tadhkirah” f. 101.
542. “Tadhkirah” f. 740.
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O Zoti ynë! Ne besuam! Prandaj, na shëno ndër dëshmitarët!543

O Zoti ynë! Te Ti kemi ardhur pasi na është bërë padrejtësi. Bëj
ndarjen midis nesh dhe popullit të padrejtë.544

O Zoti ynë! Na fal gjynahet tona! Ne pa dyshim jemi
gjynahqarë.545
(10) Në vitin 1907, Hazret Mesihut të Premtuaras iu shpall kjo lutje:

O Zoti ynë! Mos na bëj kafshatë të popullit mizor!546

Bëj që zemrat e shumicës së njerëzve të anojnë nga unë!547
(Hazret Mesihu i Premtuaras tha: “Ky është një sihariq për përparimin
e xhematit”.)

543. “Tadhkirah” f. 339; “Tirjakul-kulub”, f. 59, në fusnotë.
544. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 621.
545. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 104.
546. “Tadhkirah” f. 805.
547. “Tadhkirah” f. 776.
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Lutje për të kërkuar falje
dhe për t’u bërë rob i veçantë i Zotit
Hazret Mesihu i Premtuaras, duke këshilluar Çaudri Rustem Aliun,
që ishte një mik i tij i afërt, shkroi: “Bëni sa më shumë këtë lutje, në
sexhdet tuaja, gjatë ditës e natës”.

O Ti që je më i Dashuri nga të gjithë të dashurit! Më fal gjynahet
dhe më prano në grupin e robërve të Tu të sinqertë! Amin!548

Lutje për të kërkuar falje dhe përfundim të mirë
Në një letër të tij drejtuar Mir Abas Aliut të Ludianasë, Hazret
Mesihu i Premtuaras i shkroi këtë lutje:

O Zoti ynë! Na fal ne dhe vëllezërit tanë paraardhës në besim.
Lartësoje Profetin dhe të dashurin Tënd Muhammed, popullin
e tij dhe bekoje atë. Na jep vdekje në umetin e tij. Na jep atë që
i ke premtuar umetit të tij. O Zoti ynë! Ne besuam. Prandaj, na
shëno si robërit e Tu besimtarë.549

548. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, nr. 3, f. 74, letra e shkruar më 15 shkurt 1888.
549. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 1, f. 108.
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Lutje për të pasur pastërti dhe dëlirësi
Rreth vitit 1878, Hazret Mesihu i Premtuaras shkroi:
Përafërsisht para njëzet e pesë vjetësh, kur isha në Gurdaspur,
pashë një ëndërr. E pashë veten të ulur në një krevat. Në të
njëjtin krevat ishte ulur edhe i ndjeri Maulvi Abdullah Geznavi.
Ndjeva një motivim në zemër që ta ulja Maulvi Abdullahun
në tokë. Kështu që, fillova të spostohesha tek ai, derisa ai zbriti
nga krevati dhe u ul në tokë. Papritmas tre engjëj u shfaqën
nga qielli, njëri prej të cilëve quhej Hejrajti. Edhe ata u ulën në
tokë, bashkë me Maulvi Abdullahun, kurse unë vijoja të rrija
mbi krevat. Atëherë u thashë: “Do të bëj një lutje dhe ju të gjithë
thoni Amin!” U luta:

O Zoti im! Largo papastërtinë nga unë dhe më pastro tërësisht!
Të tre engjëjt, si dhe Maulvi Abdullahu thanë “Amin!” dhe më pas
ata të katërt u ngjitën në qiell. Atëherë më doli gjumi. Menjëherë
e pata të qartë se vdekja e Maulvi Abdullahut është afër, ndërsa
për mua po përgatitej një bekim i veçantë në qiell. Pas kësaj,
gjithmonë ndieja që një forcë qiellore vepronte tek unë, derisa
filluan të më vinin shpalljet. Ishte pikërisht ajo kohë, kur në një
natë të vetme, Allahu i Lartësuar më përmirësoi në mënyrë të
plotë e të përsosur dhe unë pata ndryshim të atillë në vetvete, që
nuk mund të bëhet nga dora a vullneti i njeriut.550

550. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 18, f. 614-615.
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Këshilla për të dërguar salavatet dhe për të kërkuar falje
Në një letër të tij të drejtuar Munshi Rustem Aliut, Hazret Mesihu i
Premtuaras e këshilloi:
Pas namazit të akshamit e të jacisë, dërgoni sa më shumë
salavate, sa të keni mundësi. Dërgojini me plot dashurinë dhe
sinqeritetin e zemrës. Do të jetë mirë nëse dërgoni salavate një
mijë e njëqind herë ose shtatëqind herë në ditë.

O Zot! Lartësoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e
lartësove Ibrahimin dhe popullin e tij! Me të vërtetë, Ti je i
Lavdëruar, i Nderuar!
O Zot! Bekoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e
bekove Ibrahimin dhe popullin e tij! Me të vërtetë, Ti je i
Lavdëruar, i Nderuar!
Këto salavate dërgojini dhe nëse vazhdimisht do të veproni
kështu, me dashuri e zell të sinqertë, mund të takoni edhe të
Dërguarin fisniksas. Këto salavate janë shumë të fuqishme për të
pasur qëndrueshmërinë dhe dritën shpirtërore. Përveç kësaj, pas
namazit të sabahut, me përulësi të plotë kërkojini falje Zotit, të
paktën njëqind herë.551

551. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, f. 7.
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Salavatet që buruan nga thellësia e shpirtit

O Allah! Lartësoje Muhammedinsas, dërgoji paqe dhe bekoje atë dhe
familjen e tij sipas shqetësimit, dhimbjes dhe brengës që ai ndjeu për
umetin e tij dhe hidh mbi të përgjithmonë dritën e mëshirës Sate.552

Disa lutje të veçanta
Duke këshilluar Hazret Navab Muhammed Ali Khanin që të lutej
gjatë vështirësive në të cilat gjendej, Hazret Mesihu i Premtuaras i
tha:
Pas namazeve, thoni me përulësi të plotë:

Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut të Lartësuar,
të Madhërishëm.
Dhe para se të flini, pasi të keni falur namazet e zakonshme,
thoni të paktën dyzet e një herë salavatet. Më pas falni dy rekate
namaz dhe në çdo sexhde, bëni të paktën tri herë këtë lutje:

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Në saje të mëshirës Sate Të
përgjërohem.553
552. “Barakatud-dua”, “Ruhani Khezain”, vëll. 6, f. 10-11.
553. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 7, pj. I, f. 33.
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Lutje e shpallur për të shpëtuar nga gjëma dhe sëmundja
Rreth vitit 1880, Hazret Mesihu i Premtuaras u sëmur keq. Kaloi 16
ditë me diarre me hemorragji. E njëjta sëmundje i kishte marrë jetën
dikujt tjetër në fshat brenda tetë ditësh. Prandaj, njerëzit e shtëpisë
së Mesihut të Premtuaras, të dëshpëruar i kënduan tri herë suren
Jasin. Ai thotë:
Ashtu siç Zoti i Madhërishëm u mësoi lutje të ndryshme disa
profetëve të Tij për të shpëtuar nga vështirësitë në të cilat ata
gjendeshin, edhe mua më mësoi një lutje, duke më dërguar
shpallje.
Siç qe udhëzuar në shpallje, Hazret Mesihu i Premtuaras mori ujin e
lumit me gjithë rërën, tha lutjen e shpallur dhe lagu duart, fytyrën,
kraharorin dhe kurrizin me të. Hazret Mesihu i Premtuaras shton:
Betohem për Atë Zot, në dorën e të cilit është jeta ime, çdo
herë kur i përsërisja fjalët dhe e lagia trupin me ujë, ndieja që
zjarrmia më largohej nga trupi, derisa pas gjashtëmbëdhjetë
ditësh, sëmundja më kaloi tërësisht.554
Lutja në fjalë është:

I Shenjtë është Allahu, me lavdinë e Tij! I Shenjtë është Allahu,
i Madhërishmi. O Allah! Lartësoje Muhammedin dhe popullin
e Muhammedit!

554. “Tirjakul-kulub”, “Ruhani Khezain”, vëll. 36-37.
270

Lutjet e Imam Mehdiut, Mesihut të Premtuar as

“Emri madhor” (Ismi Azem)
Më 6 dhjetor 1902, Hazret Mesihu i Premtuaras shkroi:
Mbrëmë gjendja ime ishte kaq delikate, saqë nuk kisha aspak
dyshim se isha në momentet e fundit të jetës. Ndërkohë, më
zuri gjumi. Në ëndërr e pashë veten në një vend ku ishin tri qe.
Njëri m’u afrua dhe unë e largova duke e goditur. Erdhi i dyti
dhe e largova edhe atë. Erdhi i treti, që dukej kaq i fortë, saqë
nuk gjeja dot shpëtim nga ai. Teksa po mendoja kështu, Zoti i
Madhërishëm bëri që kau të kthente kokën në një drejtim tjetër.
Shfrytëzova kohën për të kaluar pranë kaut e të largohesha prej
andej. Kur po vrapoja, më ngjau që edhe ai po më ndiqte, por
unë nuk e ktheva kokën. Atëherë, po në ëndërr, Zoti i Lartësuar
më frymëzoi në zemër këtë lutje:

O Zoti im! Çdo gjë është shërbëtorja Jote. Prandaj, më mbro, o
Zoti im, më ndihmo dhe më mëshiro!
Ai gjithashtu më frymëzoi që ky është Emri madhor (Ismi Azem),
që do të thotë se janë fjalët që, kushdo që i lexon, do të shpëtojë
nga gjëma në të cilën gjendet.555
Më pas, Hazret Mesihu i Premtuaras u dërgoi letra sahabëve të tij
duke i këshilluar ta bënin vazhdimisht këtë lutje me sinqeritet dhe
përulësi të plotë, në ruku, në sexhde dhe në qëndrim pasi të recitonin
suren El-Fatiha.556
555.“Tadhkirah”, f. 442-443.
556. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, pj. I, f. 38.
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Lutje për të gjetur shërim
Gjatë kohës kur kishte rënë një epidemi, Zoti i Madhërishëm i tregoi
Mesihut të Premtuaras se duhet të përmendte sa më shpesh këta emra
të Tij:
“Ja Hafiz! Ja Aziz! Ja Refik!”
O Mbrojtës! O i Plotfuqishëm! O Shok!
Mesihu i Premtuaras tha: “Refik (d.m.th. shok) është një prej atyre
emrave të Zotit të Madhërishëm, që nuk ka qenë i njohur më parë.557

Lutje për të gjetur shërim nga dhimbja e sëmundjes
Më 27 janar 1905, Mesihut të Premtuaras iu ënjt faqja e djathtë,
duke i shkaktuar shumë dhimbje. Pasi bëri lutje, iu shpallën fjalët e
mëposhtme, me të cilat kur e fryu, gjeti shërim të shpejtë.558

Me emrin e Allahut të Mjaftueshëm! Me emrin e Allahut
Shërues! Me emrin e Allahut Falës, Mëshirëbërës! Me emrin
e Allahut Favorbërës, Bujar! O Mbrojtës! O i Plotfuqishëm! O
Shok! O Mik! Shëromë!
(Në rast se i sëmuri është dikush tjetër, mund të luteni “Shëroje”.)
557. Gazeta “El-Beder”, vëll. 2, nr. 35, data 18 shtator 1903; “Tadhkira” f. 485.
558. “Tadhkira” f. 525.
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Edhe një lutje tjetër për të gjetur shërim
Në vitin 1906, kur Mesihu i Premtuaras qe i sëmurë, iu shpall kjo
lutje:

Më shëro dhe më mëshiro!559

Lutje për të dalë nga vështirësia
(1) Në vitin 1899, Hazret Mesihu i Premtuaras pa në ëndërr që atij po
i vërsuleshin zjarri, tymi dhe shkëndijat, por nuk po e dëmtonin dot,
ndërkohë ai po bënte lutjen e mëposhtme:

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Në saje të mëshirës Sate të
përgjërohem! Zoti im është Zoti i qiejve dhe i tokës.560
(2) Njëherë, dikush i përmendi Hazret Mesihut të Premtuaras
vështirësitë në të cilat ai gjendej. Hazret Mesihu i Premtuaras i tha:
Kërkojini sa më shumë falje Zotit dhe bëni shumë këtë lutje në
namazet tuaja ...:

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Në saje të mëshirës Sate të
përgjërohem, o Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve!561
559. “Tadhkira” f. 611.
560. “Tadhkira”, f. 335-336; letër drejtuar Maulana Abdul Kerimit.
561. “Malfuzat”, vëll. 4, f. 250.
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Lutje për të pasur dashurinë dhe faljen e Zotit
Në një letër të drejtuar mikut të tij, Munshi Rrustem Aliut, Hazret
Mesihu i Premtuaras e ngushëlloi për vdekjen e Sunder Dasit, që qe
shok i tij i ngushtë dhe e këshilloi të bënte lutjen e mëposhtme dhe
tha: Vazhdimisht bëni këtë lutje në sexhde, gjatë ditës e gjatë natës:

O Ti që je më i Dashuri prej të gjithë të dashurve! Më fal
gjynahun dhe më prano në grupin e robërve të Tu të zgjedhur!562

Një lutje me plot dashuri ndaj Zotit

O Zoti im! Ti je parajsa ime. Mëshira Jote është mbështetja ime.
Shenjat e Tua janë ushqimi im dhe bekimi Yt është mbulesa
ime.563

Lutje për të pasur ndihmës të fesë
Gjatë periudhës së vetmisë, Hazret Mesihu i Premtuaras me zemër të
dhimbsur lutej që t’i mundësoheshin ndihmëtarë të fesë. Këtë lutje
të tij ai e përmendi në një letër, që i kishte dërguar Hazret Maulvi
Nurudinitra, i cili më vonë do të bëhej edhe Kalifi i tij i parë. Lutja e
tij vijon:

562. “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 5, nr. V, f. 74.
563. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 361.
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O Zoti im! Më dhuro ndihmës së fesë Sate, më largo dhe më
rregullo të gjithë çështjen time. Nuk ka të adhuruar tjetër
përveç Teje.564

Lutje për të pasur bekim të përjetshëm
Rreth vitit 1883, Zoti i Madhërishëm i mësoi Mesihut të Premtuaras
një lutje për të pasur bekim dhe më pas, me shumë mirësi, e njoftoi
edhe për pranimin e saj.565
Lutja në fjalë vijon:

O Zoti im! Më beko kudo që të jem!

Lutje për të pasur bereqet në pasuri
Më 2 mars 1904, Hazret Mesihu i Premtuaras pa në ëndërr që ai po
lidhte një pako parash me një shami të bardhë dore dhe, me anë të
shpalljes, mësoi lutjen:

O Zoti im! Bekoje!566
564. “Maktubat-e-Ahmedia”, vëll. 5, nr. i letrës 24, f. 34.
565. “Berahin-e-Ahmedia”, pj. IV, “Ruhani Khezain”, vëll. 1, f. 621.
566. “Tadhkirah”, f. 506.
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Lutje të ndryshme për të shtuar dijen (ilmin)
dhe njohjen (irfanin)
(1) Më 7 qershor 1906, Hazret Mesihut të Premtuaras iu shpall kjo
lutje:
O Zoti im! Më trego dritat e Tua gjithëpërfshirëse!567
(2) Në shpalljet e vitit 1906 është edhe kjo lutje:

O Zoti im! Më mëso atë që është e mirë sipas Teje!568
(3) Më 20 korrik 1907, iu shpall kjo lutje:

O Zoti im! Më mëso realitetin e gjërave!569

Lutje për të pasur mendësinë dhe dijen e duhur

Mundësia nuk është prej meje, por vetëm prej Allahut. O Zoti
ynë! Na udhëhiq në rrugën Tënde të drejtë dhe na dhuro prej
Vetes kuptimin e fesë së qëndrueshme dhe na jep dije.570
567. “Tadhkirah”, f. 623.
568. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 106.
569. “Tadhkirah”, f. 724.
570. “Hakikatul-uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 7.
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Lutje për të pasur të vërtetën dhe udhëzimin

Mundësia nuk është prej meje, por vetëm prej Allahut. O Zoti
im! Na mundëso të flasim të vërtetën, na zbulo të vërtetën dhe
na udhëzo drejt së vërtetës.571

Lutje për mëshirë dhe ndihmë

Mundësia nuk është prej meje, por vetëm prej Allahut. O Zoti
im! Më ndihmo! Më mbështet! O Zoti im! Populli im më ka
refuzuar, prandaj, Më streho! O Zoti im! Populli im më ka
mallkuar, Më mëshiro! Mëshiromë, o Zoti i tokës dhe i qiellit!
Më mëshiro, o Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve, se nuk ka
mëshirues tjetër, përveç Teje! Vetëm Ti je dashuria ime në këtë
botë dhe në ahiret. Ti je Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve. Te
Ti u mbështeta dhe Ti nuk i lë mbështetësit të shkatërrohen.572
571. “Berahin-e-Ahmedia”, pj. V, “Ruhani Khezain”, vëll. 21, f. 414.
572. “Huxhetullah”, “Ruhani Khezain”, vëll. 12, f. 164.
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Lutje për të kërkuar mëshirë
(1) Më 31 maj 1903, Hazret Mesihut të Premtuaras iu shpall kjo lutje:

O Allah! Mëshiro!
(2) Më 4 prill 1907, iu shpall kjo lutje në gjuhën urdu:

O Allah! Mëshiro!
(3) Më 30 shtator 1907, iu shpall lutja e mëposhtme:

O Zoti im, më mëshiro! Vetëm bekimi Yt dhe mëshira Jote
sigurojnë shpëtimin nga ndëshkimi.

Lutje për ndihmë pas përballjes me përgënjeshtrimin
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Kur u shqetësova tej mase nga sharjet e kundërshtarëve, prej të
cilëve edhe të afërm, mbylla dyert e mia dhe iu luta Zotit Tim
Mëshirëbërës. Rashë para Tij në sexhde dhe iu përgjërova:

O Zoti im! Ndihmoje robin Tënd! Poshtëroji armiqtë e Tu! M’u
përgjigj, o Zoti im, m’u përgjigj! Edhe sa do të tallen ata me
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Ty dhe me të dërguarin Tënd?! Deri kur do të mohojnë librin
Tënd dhe do të shajnë profetin Tënd?! Në saje të Mëshirës Sate
Të përgjërohem, o i Gjallë, i Qëndrueshëm dhe Ndihmues!573

Lutje për kundërshtarët më mizorë dhe armiqtë e fesë

O Zoti im, ma dëgjo lutjen! Copëto armiqtë e Tu dhe të mitë!
Përmbushe premtimin dhe ndihmo robin Tënd! Na trego ditët
e Tua! Ngrehe shpatën Tënde për ne dhe mos lër asnjërin nga
mohuesit keqbërës!574

Lutje për të pasur ndihmës të fesë

O Allah! Ndihmoji ata që ndihmojnë fenë e Muhammeditsas
dhe na bëj një prej tyre! Amin!
O Allah! Poshtëroji ata që poshtërojnë fenë e Muhammeditsas
dhe mos na bëj një prej tyre! Amin!

Lutje për përmirësimin e umetit të Muhammeditsas
(1) Në një letër që i kishte dërguar Mir Abas Aliut, Hazret Mesihu i
Premtuaras bëri këtë lutje:
573. “Aina kamalat-e-Islam”, “Ruhani Khezain”, vëll. 5, f. 569.
574. “Tadhkirah”, f. 509.
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O Allah! Përmirëso umetin e Muhammedit! O Allah! Mëshiro umetin
e Muhammedit! O Allah! Lësho mbi ne bekimet e Muhammedit!
Lartësoje Muhammedin, bekoje dhe dërgoji paqe atij!575
(2) Njëra prej lutjeve që Mesihut të Premtuaras i është mësuar
nëpërmjet shpalljes, është edhe kjo:

O Zoti im! Përmirëso umetin e Muhammedit!576

Një lutje përgjëruese pas lëndimeve nga një kundërshtar
Maulvi Muhammed Husejn Batalvi kur kaloi çdo kufi në sharje,
mallkime dhe lëndime me fjalë, Hazret Mesihu i Premtuaras bëri
lutjen vijuese, e cila duket shumë e ngjashme me lutjen e Hazret
Profetit Muhammedsas, që ai bëri gjatë kthimit nga Taifi:
O Miku im! O i Dashuri dhe Udhëheqësi im! Ty të kam lënë
që t’u përgjigjesh të gjitha fjalëve të rënda, mallkimeve dhe
sharjeve të atij njeriu. Nëse pëlqimi Yt është kjo që ndodhi,
nuk dua asgjë më shumë, sesa Ti të jesh i kënaqur me mua.
Zemra ime nuk është e fshehtë për Ty. Shikimi Yt depërton
deri në thellësi të shpirtit tim. Nëse e kam sadopak gabim,
ma rregullo! Në shikimin Tënd nëse kam ndonjë ligësi, pasha
575. “Maktubat-e-Ahmedia”, vëll. 1, f. 50.
576. “Tadhkirah”, botimi i katërt, f. 47.
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fytyrën Tënde, Ty të kërkoj strehë nga ajo! O Udhëheqësi im i
Dashur! Nëse kam ndjekur rrugën e shkatërrimit, më shpëto
prej saj dhe më mundëso të bëj atë që të pëlqen Ty. Shpirti im
më thotë se Ti je dhe do të jesh për mua. Që kur më the: “Unë
jam me ty” dhe që kur më je drejtuar mua me fjalët:

“Unë do të poshtëroj çdokënd që synon poshtërimin tënd” dhe
që kur më the me plot dashuri e mirësi:

“Ti je prej Meje në një shkallë që nuk e di askush”, që atëherë
më erdhi shpirti në trupin tim. Bisedat e Tua ngushëlluese janë
melhem për plagët e mia. Fjalët e Tua plot dashuri janë freski
për zemrën time të përvuajtur. Kam qenë i brengosur e Ti më
dhe lajme të gëzueshme. Kam qenë i rrethuar nga vështirësitë
dhe Ti më pyete për hallin. I Dashur! Më mjafton për të qenë i
kënaqur, që Ti je për mua dhe unë për Ty. Sulmet e Tua do të
çajnë rreshtat e armiqve dhe të gjitha premtimet e Tua të pastra
do të përmbushen. Ti do të jesh Përkrahës i robit Tënd.577

Një lutje e përsosur me plot dashuri ndaj Zotit
Duke u përballur me sharjet dhe kundërshtimet e “dijetarëve” të
fesë, Hazret Mesihu i Premtuaras iu lut Zotit të Madhërishëm me
këto fjalë:

577. “Asmani Fejsla”, “Ruhani Khezain”, vëll. 4, f. 319.
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O Allah! Na mbro nga trazimi i tyre, na liro nga akuzat e tyre dhe na
veço për mbrojtjen, zgjedhjen dhe mirësinë Tënde. Mos na dorëzo
te dikush tjetër përveç Teje dhe na mundëso të veprojmë siç të
pëlqen Ty. Të kërkojmë mëshirën, bekimin dhe pëlqimin Tënd. Pa
dyshim, Ti je Mëshiruesi më i mirë. Me bekimin Tënd, o Zoti im,
bëhu forca ime, drita e syve dhe e zemrës sime dhe drejtimi (kibla)
i jetës dhe i vdekjes sime. Më bëj të jem i dashuruar dhe më dhuro
dashuri aq të madhe, sa të mos më tejkalojë në dashuri askush
tjetër pas meje.
O Zoti im! Më prano lutjen! Më plotëso dëshirat! Më pastro! Më
jep shëndet! Më tërhiq! Më prij! Më përkrah! Më mundëso! Më
dëlirëso! Më dritëso dhe më bëj mua tërësisht Tëndin dhe Ti i tëri
bëhu imi! O Zoti im! Eja tek unë nga çdo derë! Më hiq çdo perde! Më
dhuro çdo pije! Më ndihmo gjatë çdo tundimi dhe dëshire të nefsit
tim! Më mbro nga shkatërrimet dhe errësirat e ndarjes prej Teje!
As edhe për një çast të vetëm mos më dorëzo mua te vetja ime! Më
shpëto nga ligësitë e saj! Ngjitjen dhe lartësimin tim bëje drejt Teje!
Hyr në çdo grimcë të qenies sime! Më bëj ndër ata që notojnë në
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oqeanet e Tua, që shëtisin në kopshtet e Tua plot dritë, që kënaqen
me përmbushjen e caktimet e Tua! Më distanco nga ata që janë
ndarë prej teje!
O Zoti im! Në saje të bekimit Tënd dhe të dritës së fytyrës Sate,
më trego bukurinë Tënde! Më jep për të pirë ujin Tënd të kulluar!
Më nxirr nga çdolloj perdeje a pluhuri! Mos më bëj si ata që ranë
përmbys në errësira, që u larguan prej çdolloj bekimi dhe çdolloj
drite, që, për shkak të mendjes së tyre të mangët dhe të përpjekjes
së tyre të mbrapshtë, u kthyen nga shtëpia e bekimeve në atë të
mjerimeve! Më mundëso bindjen e pastër ndaj fytyrës Sate dhe
sexhdet e qëndrueshme te pragu Yt! Më jep kurajën që tërheq
shikimin Tënd mirëbërës! Më dhuro atë që nuk i ke dhuruar askujt,
përveç ndonjërit prej të pranueshmëve! Më zbrit mëshirën që nuk i
ke zbritur askujt, përveç ndonjërit prej të dashurve!
O Zoti im! Ringjalle Islamin përmes përpjekjes, kurajës, lutjes
dhe fjalës sime dhe nëpërmjet meje ktheja madhështinë, hijeshinë
dhe bukurinë dhe copëto çdo armik, bashkë me mburrjen e tij. O
Zoti im! Më trego se si i ringjall të vdekurit! Më trego fytyrat që
mbajnë vetitë e besimit, shpirtrat që ushqejnë urtësinë e djathtë,
sytë që qajnë nga druajtja Jote, zemrat që dridhen nga kujtimi Yt,
natyrshmërinë e pastër që kthehet kah e vërteta dhe kah rruga e
drejtë!
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Një lutje tejet emocionuese për dashurinë e Zotit

O Zoti im! Zbrit mbi zemrën time! Shfaqu prej jakës sime
pasi të asgjësosh qenien time! Më mbush zemrën me dritën e
njohjes Sate! O Zoti im! Ti je dëshira ime, pra, përmbushma
dëshirën dhe mos më lër të vdes si qen! Pasha fytyrën Tënde,
o Krijuesi i të gjithë krijuesve, unë të kam zgjedhur, o Zoti
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im, prandaj edhe Ti më zgjidh! Hidhi sytë mbi zemrën time
dhe eja tek unë, sepse Ti je i Dijshmi i të fshehtave dhe i
Informuari i asaj që mbahet sekret nga të tjerët.
O Zoti im! Nëse Ti di që armiqtë e mi kanë të drejtë dhe
ata janë të sinqertë, më shkatërro, ashtu siç shkatërron
gënjeshtarët. Dhe nëse Ti di që unë jam nga Ti dhe prej Teje,
ngrihu për të më ndihmuar, sepse jam nevojtar për ndihmën
Tënde. Mos e dorëzo çështjen time tek armiqtë që vërtiten
duke u tallur me mua! Më mbro nga armiqtë dhe intriguesit!
Freskia ime, rehatia ime, parajsa ime dhe mburoja ime je
vetëm Ti. Prandaj, më ndihmo në çështjen time! Më dëgjo
klithmën dhe hallin!
Lartësoje Muhammedin, më të mirin e të dërguarve,
udhëheqësin e të devotshmëve dhe dhuroji pozitat që u ke
dhuruar profetëve të tjerë! O Zoti im! Jepi edhe ato bekime
që ke caktuar për mua dhe pastaj, në saje të fytyrës Sate, më
fal mua! Ti je Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve.
Lavdia është e Jotja që ky libër578 me bekimin Tënd, u botua
ditën e xhumasë, në muajin e bekuar, midis dy Bajrameve,
brenda shtatë ditësh. O Zoti im! Bekoje dhe bëje të dobishëm
për kërkimtarët dhe udhëzues drejt rrugës së drejtë! Në saje
të bekimit Tënd ma prano lutjen, o Pranuesi i lutjeve! Amin!
Amin! 579

578. Bëhet fjalë për librin e tij “Exhazul-Mesih”.
579. “Exhazul-Mesih”, “Ruhani Khezain”, vëll. 18, f. 203.
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Lutje për një sahab të tij të sinqertë,
që ai të bëhej me djalë
Hazret Halifa Nurudin Xhemuni (studiues i varrit të Jezusit) nuk
kishte djalë. Ai thotë se në vitin 1893, ai erdhi në Kadian së bashku
me gruan e tij të dytë. Ai lindi shumë fëmijë me të, por nuk i rroi
asnjë. I kërkoi Hazret Mesihut të Premtuaras që të lutej për të. Edhe e
shoqja iu lut që t’i jepte ndonjë lutje. Hazret Mesihu i Premtuaras me
dorën e vet i shkroi një lutje, e cila u pranua mrekullisht. Në dhjetor
të vitit 1893, çiftit në fjalë i lindi një djalë, i cili u quajt Abdurrahim.
Pas gjashtë vjetësh, për herë të parë ata e sollën djalin në Kadian për të
takuar Mesihun e Premtuaras, por për shkak se fëmija nuk rehatohej,
i kërkuan leje të ktheheshin shpejt. Hazret Mesihu i Premtuaras iu
drejtua djalit dhe i tha:
“Të lumtë! Kam bërë aq lutje duke qarë që të lindje, dhe ti po
mërzitesh që qëndron këtu? Ende nuk kemi shtuar gosti për ty!”
Të nesërmen, Hazret Mesihu i Premtuaras mblodhi njerëzit në
kopsht, i qerasi me mana dhe i tha djalit: “Ja, u bë edhe gostia jote!”
Avokati Abdulaziz Halifa, zëvendëspresidenti i xhematit Musliman
Ahmedia i Kanadasë, është pasardhës i tij.
Për sa i përket Abdurrahimit, ai arriti pozita të larta në shtetin
Xhamu Kashmir dhe arriti deri në pozitën e sekretarit.580
Lutja që Hazret Mesihu i Premtuaras i kishte shkruar çiftit, nuk ishte
botuar deri më tani. Më 3 qershor 2005, gjatë udhëtimit tim në Kueta
580. Gazeta “El-Hakam”, 7-14 nëntor 1939, f. 5-6; Maulvi Kudratullah Sanuri,
“Siret Ahmed”, f. 179-180; “Safarnama Pir Siraxhulhak Numani”, qershor
1915, f. 259.
287

Thesari i lutjeve
të Pakistanit, ma dhanë këtë lutje z. Halifa Xhemil Ahmed dhe z.
Halifa Tahir Ahmed, e cila është:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit
O Allah! Lartëso Muhammedin që është epiqendër e mëshirës!
Beko Ahmedin, që do të ndërmjetësojë gjynahqarët dhe
gjynahqaret, familjen e tij dhe të gjithë sahabët e tij. Sundim dhe
fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut dhe Ai është Mëshiruesi
i të gjithë mëshiruesve. Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit; Sunduesit të ditës së
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gjykimit. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Ty të kërkojmë
ndihmë. Na udhëzo në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që i
bekove, që nuk tërhoqën zemërim dhe që nuk devijuan! Amin!
Ata që janë fatlumë, do të jenë në xhenet, ku do të jetojnë
përgjithmonë, derisa të vijojnë qiejt dhe Toka, përveç asaj që
do Allahu. Kjo është një dhunti që nuk ndërpritet. O Zoti im!
Mëshiro Nurudinin dhe gruan e tij, liroji ata nga brengat e
tyre, dhuroju një djalë të shëndoshë dhe bëje këtë shkrim timin
bekim dhe shërim për ta, vetëm në saje të Profetit Tënd, në
saje të librit Tënd dhe në saje të mëshirës Sate që nuk lë (pa
mbuluar) asnjë mëkat, as të vogël, as të madh! O Zoti im! Ma
prano lutjen dhe mos i lër vetëm ata! Ti je Trashëgimtari më i
mirë. Amin! Amin!

Disa lutje të veçanta të shpallura
mbi Hazret Mesihun e Premtuaras
(të cilat duken të veçanta me pozitën e tij si i caktuar prej Allahut,
por që mund të përdoren në rrethana të ndryshme).
(1)
O Zoti im! Jepi shpërblim të plotë.581
(Para kësaj lutjeje përmendet një shpallje rreth Hazret Mesihut të
Premtuaras:

581. “Tadhkirah”, f. 513.
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d.m.th. “Imami me pozitë të lartë”. Kjo tregon se lutja në fjalë ishte
për veten e tij.)
(2)
O Zoti im! Përmirësoje bashkëshorten time.582
(3)
O Zoti im! Shëroje bashkëshorten time dhe jepi bekime në qiell
dhe në tokë.583
(4)
O Zoti im! Ma zgjat jetën mua dhe bashkëshortes sime në
mënyrë të jashtëzakonshme!584
(5)
O Zoti im! Bëj që të mos prishet jeta ime dhe jeta e saj (e
bashkëshortes) dhe më mbro nga çdo gjëmë që mund të më vijë!585

582. “Tadhkirah”, f. 338.
583. “Tadhkirah”, f. 596.
584. “Tadhkirah” f. 406.
585. “Tadhkirah” f. 661.
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(6)
O Zoti im! Më mbro, sepse populli po më përqesh!586
(7)
O Zoti im! Më nxirr nga zjarri!587
Shënim: Menjëherë pas kësaj përmendet shpallja “Lavdia është e
Allahut që më shpëtoi nga zjarri”. Në kohën e Hazret Kalifit të Dytë
të Mesihut të Premtuaras, xhemati u përball me trazirën e shkaktuar
nga grupi i Ahrarëve. Në fjalimin e tij të së premtes, të mbajtur më
14 qershor 1935, Hazret Kalifi i Dytëra, rreth shpalljes që u përmend
më sipër, tha se në jetën e Mesihut të Premtuaras nuk u vërejt ndonjë
gjëmë pas kësaj shpalljeje, prandaj ajo duhet të kishte qenë një profeci
për të ardhmen dhe kuptimi ishte që pasuesit e tij do të përballeshin
me një lloj ferri, por Zoti do t’i shpëtonte ata.
(8)
Hazret Mesihu i Premtuaras tha:
Duke iu referuar tërmetit, më erdhi shpallje:

O Zoti im! Më trego ndonjë shenjë prej qiellit!588
586. “Tadhkirah” f. 683.
587. “Tadhkirah” f. 723.
588. “Tadhkirah”, f. 601.
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Bashkë me këtë lutje, m’u shpallën edhe fjalët:
d.m.th.“Nderim me bekim”. Këto fjalë tregonin se bashkë me këtë
shenjë, Zoti do të jepte nder, i cili do të shoqërohej me një bekim.
(9) Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Më doli para syve një pamje tërmeti dhe më pas më erdhi shpallje:

O Zoti im! Shtyje kohën e tij për më vonë!589
Menjëherë pas saj vjen shpallja që e njofton për pranimin e kësaj
lutjeje, duke thënë se Zoti i Madhërishëm e shtyu për një kohë tjetër.590
(10)
Më 31 gusht 1905, më erdhi shpallje:

Më trego tërmetin e orës së premtuar!
D.m.th., t’i tregohej pamja e tij në vizion (keshf).
(11)
Lutja e mësipërme iu pranua dhe më pas, më 9 mars 1906, ai mori
shpallje:

O Zoti im! Mos më trego tërmetin e kiametit! O Zoti im! Mos
589. “Tadhkirah”, f. 606.
590. “Tadhkirah”, f. 655.
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më trego vdekjen e askujt prej tyre!
(Bëhet fjalë për shërbëtorët dhe ndihmësit e tij të veçantë në besim.
Autori). Kjo shpallje në formë lutjeje i erdhi pas vdekjes së Haret
Maulvi Abdul Kerimit, që qe nga Sijalkoti. Kjo shpallje përbën lutje
për ta shtyrë tërmetin për më vonë. Edhe kjo u pranua.591
(12)

O Zoti im! Bëj dallim midis të vërtetit dhe gënjeshtarit! Ti njeh
çdo reformator e të sinqertë!592
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Në këtë shpallje hidhet poshtë fjala e Abdul Hekimit, ku ai
pretendon të jetë i vërtetë. Zoti thotë: “Unë do të bëj dallim midis
të vërtetit dhe gënjeshtarit”.593
(13)
O Zoti im! Mos lër asnjë kujtim poshtërues për mua!594
Kjo lutje iu pranua. Kështu që, më 1903, Zoti i Madhërishëm i dërgoi
një shpallje tjetër, duke i siguruar se nuk do të linte asgjë që mund t’i
shkaktonte poshtërim.595
591. “Tadhkirah”, f. 562.
592. “Tadhkirah”, f. 620.
593. “Ishtihar”, 16 gusht 1906, “Hakikatul-uehi”.
594. “Tadhkirah”, f. 672.
595. “Tadhkirah”, f. 452.
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(14)
O Zoti im! Më bëj të triumfoj mbi rivalin tim!596
Bashkë me këtë, i erdhi një shpallje tjetër me fjalët “Fitorja ime”, që
është shenjë e pranimit të lutjes së shpallur më parë.
(15)
Më jep triumf në botë e në besim!597
(16)
Bëje këtë tregti të dobishme për mua!598
(Fjala është për tregtinë që përmendet edhe në Kuran, ku Zoti
thotë: “A t’ju tregoj një tregti, që do t’ju shpëtojë nga ndëshkimi i
dhimbshëm?” (Kurani Famëlartë 61:11))
(17)
O Zoti im! Më jep kontroll mbi zjarrin!599
(18)
Këto fjalë janë në gjuhën hebraike,600 dhe përkthehen kështu:
596. “Tadhkirah”, f. 765.
597. “Tadhkirah”, f. 778.
598. “Tadhkirah”, f. 778.
599. “Tadhkirah”, f. 606.
600. Psalmet 118:25; Mateu 21:9.
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“O Zot! Më jep shpëtimin dhe më çliro nga vështirësitë!” “Të
dhamë shpëtimin”.601
Hazret Mesihu i Premtuaras thotë:
Kjo ishte një profeci, e cila ishte bërë në formë lutjeje dhe më pas
u njoftova edhe për pranimin e saj.602
(19)
O Zoti im, shfaqu! O Zoti im, shfaqu!603
(20)
O Allah! Ma beko këtë ëndërr!604
(21)

O Allah! Nëse e shkatërron këtë xhemat, kurrë nuk do të
adhurohesh në tokë!605
(22)
O Allah! Fitore!606
601. “Tadhkirah”, f. 102.
602. “Berahin-e-Ahmedia”, vëll. 5, “Ruhani Khezain”, vëll 21, f. 104, 195.
603. “Tadhkirah”, botimi i katërt, f. 208.
604. “Tadhkirah”, f. 248.
605. “Tadhkirah”, f. 430.
606. “Tadhkirah”, botimi i katërt, f. 472.
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Disa nga lutjet e Hazret Mesihut të Premtuaras
në vargje
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Lutje për ata që e quajnë mohues (qafir)
O i Dashuri im! Popull im ka pësuar devijim
Asgjë nuk është e pamundur nga Madhështia Jote, nëse do
përmirësim.
Shikoma përulësinë time, o Njohës i sekreteve
Puna është e Jotja, por unë jam i shqetësuar
Trego mëshirë dhe ktheji njerëzit drejt Kuranit
Jepu mend, që ata të mendojnë, të reflektojnë
Edhe pse janë të distancuar nga ne duke na quajtur qafirë
Ne, megjithatë, jemi të shqetësuar e të brengosur për ta
E pranojmë që zemrat u janë bërë gurë
Por, edhe prej gurit mund të dalë shkëndija e besimit
Sado zemërgurë qofshin ata, ne nuk e humbim shpresën
Ajeti “Mos u dëshpëroni!” na mban gjallë zemrën
Puna jonë është që të qajmë para Zotit të botëve
Kjo pemë më në fund do të sjellë fruta prej lumit të lotëve.607

607. “Durr-e-themin” urdu, f. 143, 147.
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Motivim për lutje dhe për mbështetje te Zoti i Vetëm
Z. Shejkh Muhamed Bakhsh, që ishte një njeri me ndikim në
Kerijanvala, rrethi i Guxhratit, pati vështirësi të mëdha financiare
dhe iu ankua Hazret Mesihut të Premtuaras. Huzurias i shkroi këtë
vjershë dhe Zoti i Madhërishëm, duke ia dëgjuar lutjen Muhamed
Bakhshit, ia largoi problemet.
Një ditë, pa dyshim, do të asgjësohesh
Asgjë nuk mund të qëndrojë përballë caktimit
Do ta lësh patjetër botën e vdekshme një ditë
Çdokush është i detyruar para urdhrit të Zotit
Ji i qëndrueshëm, o njeri, në çdo rrethanë
Në brenga e në probleme, në ankthe e në dhimbje, në shqetësime e në
gjëmime
Si mund të të përmbushin nevojat njerëzit e paaftë?!
Të gjitha kërkesat paraqitja vetëm Përmbushësit të tyre
Të duhet të fshish nga zemra shenjën e dualizmit
Ule kokën vetëm para Sunduesit të Tokës e të qiellit
Të duhet të urresh ligësinë e të duash mirësinë
Një ditë edhe ti ke për t’u paraqitur para Zotit
Gënjeshtra nuk lulëzon përballë së vërtetës
Çfarë vlere ka guri përballë diamantit të paçmueshëm!608

608. “Durr-e-themin” urdu, f. 157.
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Përshkrimi i gjendjes së mjerueshme të muslimanëve dhe
lutje plot dhimbje për triumfin e Islamit
Arka e Islamit me pambështetje hyjnore, ja po fundoset
Bëj diçka, o marrëzi, mendjet nuk po ia dalin!
Që tash o Zot, jepmë një vrull e zjarrmi të pazakontë
Që të më bëjë të marrë, të përmallë për besimin
Më ndiz në zemër një zjarr për umetin
Flakët e të cilit të arrijnë pafundësisht gjer në qiell
Çdo grimcë imja u flijoftë për Ty, o Zot
Tregomë pranverën e besimit se jam duke qarë
Nga çdo anë po i bien sëpatat fesë së Ahmedit
Si nuk po i shikoni (o njerëz) popujt dhe sulmet e tyre?!
A ka sy që nuk qan duke i parë ato?
A ka zemër që nuk shqetësohet tejmase nga kjo brengë?!
Feja po ha shuplaka nga duart e popujve, sot
Minarja madhështore e Islamit po tronditet fort
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Vallë, a nuk ka arritur deri te Zoti kjo gjëmë?!
Vallë, a do të fshihet ky diell i besimit në humnerë?!
Përmes mëshirës Sate më jep fitoren kundër shejtanit, o Zot
ai po mblidhka ushtritë e tij pafundësisht
Luftë kjo, por më e madhe sesa e Rusisë, e Japonisë
Unë jam i papërkrahur e përballë meje kundërshtari famëzi
Zemra po humb kontrollin duke menduar këtë shqetësim
Zbarko ushtritë e engjëjve, o Streha e shpirtit tim!609
O i Dashuri im! Për Ty u flijoftë çdo grimcë e imja
Ktheje tash drejt meje, o Kalorës, gojëzën e botës
Kontrollo pakëz, kush po gjëmuaka në qoshen Tënde
Hi do të bëhet kjo kokë, po nuk erdhe për të më ndihmuar
Më ndihmo tani në këtë çast me dorën Tënde të bekuar
Që varka e Islamit t’ia dalë kësaj furtune
Më tolero mangësitë dhe dobësitë
Që të mos gëzohet armiku i mallkuar i besimit
Vër melhem në plagët e mia se jam i dërrmuar
Dëgjomi klithmat se nga të qarët jam i brengosur
Nuk mund të shoh kurrsesi dobësinë e fesë së Muhammedit
O Sunduesi im, jepmë sukses dhe ngadhënjim
A do të më varrosësh pa ma plotësuar dëshirën?
Nuk e pres këtë prej Teje, o Pronari im
Bekoje Islamin, o Zoti im, shpëtoje atë
Dëgjoje klithmën e robërve të kësaj varke të thyer
609. “Durr-e-themin” urdu, f. 146-149.
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Gjithë populli është i zhytur në mëkate e pandershmëri
Po përhapet re e pashpresë dhe një natë tej në errësi
Një botë e tërë ka vdekur pa ujin Tënd të bekuar
Tash, drejtoje lumin në këtë kah, o Miku im!
Nuk kemi më mend në këto trazira, shpëtona
Mëshiroji robërit e Tu, që ata të drejtohen
Si t’ia bëjmë e nga t’ia nisim, nuk i gjendet dermani
Gjëmat po bien gjithkund e gjithkah pafundësisht
Ja, po fundoset kjo varkë, të lutem eja, o Kapiteni im!
I paska ardhur vjeshta këtij populli pranveror!
Si të vaditet ky kopsht pa Ty, o Zot?!
Janë djegur bimët e takvasë, besimi mbeti në varr
Vetëm me dorën Tënde, o Miku im, mund të ndodhë diçka
Përndryshe anarkia po marshon, me shpejtësi, me furi.
Tash, më shfaq ndonjë shenjë, se feja mbeti pa shenjë
Shiko drejt nesh, që ne të shohim pak pranverë.610

610. “Durr-e-themin” urdu, f. 128-129.
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Lutje për të ardhmen e fëmijëve
Bëji të ndritshëm fëmijët e mi, jepu besim e pasuri
Vetë mbroji! Vetë mëshiroji!
Jepu udhëzim, jetë dhe nder!
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je që më shikon
O Mirëbërësi im! Bëji ata me fat të mbarë
me pozitë të lartë, jepu edhe kurorë e përgjegjësi
Ti je Prijësi ynë, askush nuk është i barabartë me Ty
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Pranoji lutjet e mia që të gjitha, o Zot
U flijofsha për Ty, na ndihmo
Kemi ardhur te pragu Yt me shpresë të madhe
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Mahmudi është zemra ime, është edhe rob Yti
Jepi jetë e pasuri, largo çdo errësirë prej tij
Çdo ditë i qoftë shpresëdhënëse, çdo agim i ndritur
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Ai ka dy vëllezër të tjerë, gëzoji edhe ata
Beshir Ahmedi Yt dhe Sherfi Yt i vockël
Bekoji që të gjithë, spërkati me mëshirë
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Gjithmonë qofshin të mirë e kurrë mos u bëfshin të ligj
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
O i Dashuri i zemrës sime, o Mirëbërësi ynë
Bëji ata të shquar, sikur të jenë yje
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Me bekimin Tënd, mbaji të pastër, sikur të jenë diamante
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
O Shpirti i shpirtit tim, o Mbreti i dy botëve
Mëshiroji, që ata të jenë të pashembullt
Jepu fat të përhershëm dhe bekim qiellor
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
O Udhëzuesi im i Dashur, dëgjomi të gjitha lutjet
Mbaji nën mëshirën Tënde, për Ty u flijofsha unë
Mbaji në strehën Tënde, ky është përgjërimi im
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
O Zot i Vetëm! O Krijues i botës!
Pranomi të gjitha lutjet, të gjitha përgjërimet
Të tre Ty t’i kam dorëzuar, si hëna u ndriçofshin për fenë
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Rritua nderin, jepua bekimin
Shpëtoji nga brenga, liroji nga vuajtjet
Kryeji punët e mia, mos na sprovo, o Zot
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
Që të tre shërbëtorët e Tu, u bëfshin prijësit e botës
U bëfshin udhëzuesit e botës, u ndriçofshin nga drita Jote
Epiqendër e mbretërve qofshin, të ndritur si hëna e plotë
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon
U bëfshin dinjitozë, krenari e botëve
Flijues për të vërtetën, të dashurit e Zotit
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U bëfshin të blertë e të lulëzuar, një mijë prej njërit
Bëje të bekuar këtë ditë! I Shenjtë je Ti që më shikon611
.......

.......

........

Kam një lutje, O Udhëheqësi im
Te pragu Yt po qaj me përgjërim
Dhuromë çfarë kjo zemër bren
kam turp e marre, me gjuhë s’e them
Evlatin tim që është dhuratë nga Ti
Unë t’i shoh të dëlirë, gjithsecilin
Çfarë pengese mund të ketë e Jotja Madhështi
Atë që ma dhe mua, ta ketë secili612
Bamirës i çuditshëm je, o Oqeani plot bekime
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Ata nga papastërtia liroji
robërit e Tu të përsosur bëji
Të jenë të ngazëllyer e bekimplotë
nga jeta gjynahqare shpëtoji, o Zot
Lajmëtarë të fesë si unë të jenë
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Fatbardhësia iu shfaqtë në ballë
shtëpive të tyre as mos u afroftë Dexhall
Shpëtoji nga çdo pikëllim në çdo situatë
të mos hutohen nga brengat e as nga vështirësitë
611. “Durr-e-themin” urdu, f. 36-38.
612. “Durr-e-themin” urdu, f. 47.
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Kështu shpreson zemra ime nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Ty, o i Dashuri im, të përgjërohem
në asnjë kohë ata të mos brengosen
Pragun Tënd të mos e lëshojnë kurrsesi
përkrahi ata në çdo çast, O Miku im
O Udhëheqësi im, kështu shpresoj nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
Ata të mos shohin kurrë mjerim
Kohën e vështirësive, vuajtjeve e as dëshpërim
E unë të shoh takvanë e gjithsecilit
Kur të më vijë koha e largimit
Vetë ma dhe myzhdenë paraprakisht
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi
O Zot, bekimet e Tua i kujtoj
Më dhe edhe myzhdetë, më pas edhe pasardhësit
E më the: “Kurrë nuk do të shkatërrohen;
sikur të jenë pisha, në kopshte do të lulëzohen”
Shumë herë më ke dhënë këtë lajm Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi613

613. “Durr-e-themin” urdu, f. 47-49.
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Një lutje e hershme në gjuhën perse
Zoti është i Madh dhe i Shenjtë
Që krijoi diellin, hënën dhe qiejt
Çdo rrugë, çdo qoshe është plot me sherrxhinj
Vetë jepi jetë fesë Sate, o Zot!
Edhe një herë zbulo madhështinë e fesë Sate
Edhe një herë hidhi shikim të mëshirshëm
Edhe një herë gjallëro fenë e Ahmedit
Largoje mizën mohuese nga kjo botë
Asgjëso mohuesin dhe mohimin nga kjo botë
Qetësoje botën duke larguar qenin dhe ngordhësirën
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O Zot i Plotfuqishëm dhe Mirëbërës
Qetësoje shpirtin tim nga brenga për besimin
Falës je, i Madh dhe i Shenjtë je
Falja Jote nuk njeh kufi
Nuk ka asnjë të barabartë me Ty në të dyja botët
Vetëm Ti je i Vetëm dhe i Pashoq
I Urtë je, madhështia Jote është e paarritshme
Je i Vetëm, i Shenjtë dhe i Përjetshëm
Më jep kurajën, o Zot, për përparimin e fesë
Ma shtrëngo rripin dhe më udhëzo!
Edhe zemrat më të dhimbsura ta kenë lakmi zemrën time
Koka ime të jetë pluhuri i qoshes së njerëzve të dëlirë
Mbushmi sytë me dritën e vërtetësisë
Zbukuromi të gjitha punët e mia
Më ndaj nga nefsi im në atë mënyrë
Që djalli kurrë të mos ketë kontroll mbi mua
Shkatërro themelet e vetadhurimit nga unë
Zhduk qenien time dhe jepmë jetë në Qenien Tënde
Dhuromë një tërheqje të tillë, që ajo vetë të kërkojë shenjën e aromës Sate
E më pas, për as një çast unë të mos mund të jetoj pa të.
Ma pastro zemrën nga krenaria e mburrja
Ma ndriço gjoksin me dritën Tënde
Lidhmë me prangat e dashurisë Sate
Që vetëm Ti të jesh edhe rrënjë, edhe degë për mua
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Shpirti im të gjëmojë si i çmendur për Ty
Unë të jepem e tërhiqem vetëm pas Teje
As për një çast të mos gjej qetësi pa Ty
Pa Ty edhe gjuha e veshët e mi të pushojnë së punuari
Pa Ty, asgjë të mos ketë vlerë për mua
Vlera dhe kimeti i saj të jetë asgjë për mua
Po, më bëj ashtu që të mos kem asnjë lidhje as me këtë epokë, as me
këtë botë
Të jem i prangosur përgjithmonë në dashurinë Tënde
E të mos gjej më lirim nga ajo
Ari dhe argjendi të jenë të pavlerë për mua
Synimi im i shenjtë të jetë vuajtje për Ty
Jepmë mendje të drejtë
Që të vij i përulur në rrugën Tënde
Spërkat kripën e dashurisë mbi shpirtin tim
Që unë të kënaqem e të jepem pas Teje
Lavdërimi Yt të jetë kulmi i dëshirave të mia
Shkurt, çdo dëshirë e imja të jetë me pëlqimin Tënd
Zemra ime që kur u lidh me Ty e me dashurinë ndaj Teje
Ka hequr dorë nga çdo punë e tregti e kësaj bote!614

614. Sheikh Jakub Ali Irfani “Siret Hazret Mesih Maudas”, vëll. 5, f. 535-537.
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Lutje për të kërkuar falje dhe dashurinë e Zotit
O Zot im! M’i fal gjynahet
Më udhëzo që të vij drejt Teje
Jepi dritë zemrës dhe shpirtit tim
Pastromë nga gjynahet e mia të fshehta
Ki mëshirë e dashuri ndaj meje
Me shikimin Tënd bamirës zgjidhmë çdo nyjë
Ti je më i Dashuri im në të dyja botët
Ty të kërkoj Veten Tënde!615

615. “Berahin-e-Ahmedia”, “Ruhani Khezain” vëll. 1, f. 16.
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Lutje për të kërkuar gjykimin
midis së vërtetës dhe gënjeshtrës
O i Plotfuqishëm, Krijues i tokës dhe i qiellit
O i Gjithëmëshirshëm, Mëshirëbërës dhe Udhëheqës
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O Miku im që sheh çdo zemër
O Ti që asgjë nuk është e fshehur për Ty
Nëse vëren se jam i mbushur me sherr e ligësi
Nëse më gjen me karakter plot djallëzi
Të ligun si unë shkatërro dhe copëto
Dhe gëzoje grupin e kundërshtarëve nga asgjësimi im
Spërkat shiun e mëshirës mbi zemrat e tyre
Plotëso çdo dëshirë të tyre, në saje të bekimit Tënd
Zjarr dërgo mbi pragun dhe mbi muret e shtëpisë sime
Bëhu armiku im dhe shkatërromë gjithë batakçillëkun tim
Por, nëse më gjen ndër robërit e Tu
Dhe fytyrën time të drejtuar te pragu Yt
Nëse gjen atë dashuri në zemrën time
Të cilën Ti e ke mbajtur të fshehtë nga bota
Sillu me mua ashtu siç sillesh me të dashurit e Tu
Shfaq pak sekretet e dashurisë që ke për mua
Ti Vetë vjen te çdo kërkues
Ti Je i Informuari i dashurisë që bren çdo zemër
Të thërras me lidhjen që kam me Ty
Me dashurinë që kam mbjellë në zemrën time
Vetë më liro nga akuzat e tyre
O Ti që je streha dhe vendkthimi im
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Flaka që Ti ke ndezur në zemrën time
Më ka djegur çdo dashuri përveç Tëndes
E tash, ma dritëso fytyrën përmes kësaj flake
Edhe netët e mia të errëta ktheji në dritë të plotë
Ndriçoja sytë edhe botës së verbër
O i Fortë në ndëshkim, shfaq fuqinë Tënde
Vetë trego shenjë prej qiellit
Vetë na jep për të shijuar fruta nga kopshti Yt
Kjo botë po mbushet me sherr e ligësi
Me njerëz aq të shkujdesur, që edhe vdekjen e harrojnë
Gjenden larg realitetit dhe indiferentë nga ai
Sikur fëmijët që kënaqen vetëm nga përrallat
Zemrat janë bërë të ftohta nga vlera e vërtetë
Kjo ngrirje i ka sprapsur ato nga rruga e drejtë
Po vjen një përmbytje e fuqishme dhe një natë tejet e errët
O Mëshirues! Vetë na zbulo diellin Tënd ndriçues!616

616. “Durr-e-themin” persisht, f. 178-179.
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Disa strofa përgjëruese në gjuhën arabe
O Zoti ynë! Na ndihmo me bekimin Tënd dhe hakmerru
me çdokënd që shpërfill skajshëm të vërtetën
O Zoti im! Populli im ka rënë në errësira të paditurisë
Pra, mëshiroje dhe sille atë në shtëpinë e dritës!617
O Zoti ynë! Gjyko me drejtësi midis nesh
O Ti që ma sheh zemrën, të dukshmen e të padukshmen time
O Ti që dyert e Tua janë gjithnjë të hapura
për kërkimtarët, prandaj, mos ma refuzo lutjen.618
O Zoti im! Lartësoje Profetin Tënd gjithmonë,
në këtë botë dhe në botën vijuese!619

617. “Anxham-e-At’hem”, “Ruhani Khezain”, vëll. 11, f. 277.
618. “El-istifta zamima Hakikatul-Uehi”, “Ruhani Khezain”, vëll. 22, f. 735.
619. “Aina kamalat-e-Islam”, “Ruhani Khezain”, vëll. 5, f. 593.
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Shpjegim i termave
Ajet
Amin
Arsh
Bejt
Farz
Hadith
Hadith kudsi
Hazret
Kalif
Nafil
Namaz
Ruku
Sadaka
Sahab
Salavat
Sexhde

Takva

Tehexhud
Umet

Varg i Kuranit Famëlartë.
Ashtu e bëftë Zoti! (Thuhet pas lutjes.)
Fron.
Besëlidhje.
Thuhet edhe fard. Vepër e obligueshme. Për shembull,
namaz farz.
Thënie e Profetit Muhammedsas
Thënie e Zotit të Madhërishëm që tregoi Profeti
Muhammedsas, por që nuk është shkruar në Kuranin
Famëlartë.
Shumë i nderuar.
Pasardhës. Termi “kalif i Allahut” përdoret për profet.
Ndërsa termi “kalif i profetit” përdoret për pasardhësin
e profetit që vijon misionin e tij.
Vepër e mirë vullnetare, jo e detyrueshme. Shpesh
thuhet për namazin vullnetar.
Thuhet edhe salat. Falja në Islam.
Pozicioni i përkuljes në namaz.
Lëmoshë.
Besimtar i Zotit që ka jetuar me ndonjë Profet.
Lutjet që i bëjmë Zotit, duke i kërkuar paqe, bekime
dhe lartësime profetëve të Tij, sidomos Profetit
Muhammedsas.
Pozicioni i përkuljes gjatë namazit, kur falësi vë ballin
dhe hundën në tokë në shenjë përulësie të skajshme
para Zotit të Madhërishëm.
Takva, në arabisht, do të thotë “drojë prej Zotit”. Ajo
gjithashtu nënkupton se një besimtar i vërtetë, duke
qenë i devotshëm, gjithmonë i shmanget mospëlqimit
të Zotit dhe mundohet ta kënaqë Atë.
Namazi vullnetar që falet gjatë natës, për të cilin
besimtari çohet pasi të ketë fjetur një herë. Koha e
këtij namazi është nga mesnata deri para namazit të
sabahut.
Populli besimtar i një profeti.

Xhemat
Tesbih
Tahmid
Tekbir
Shirk
Teshehud
Huzur
Shehadet
Xhelsa Salana
Dexhall
Salat

Kuptimi leksikor: bashkësi. Grup besimtarësh që ka
një udhëheqës.
Lartësimi i Zotit.
Lavdërimi i Zotit.
Madhërimi i Zotit.
Adhurimi i tjetërkujt në vend të Allahut. Çdo vlerësim
që bën njeriu ndaj vetvetes, ndaj dikujt a diçkaje, që në
fakt duhet t’i atribuohej Zotit të Madhërishëm.
Të thënët e shehadetit në pozicionin e uljes pas dy
sexhdeve në rekatin e dytë, të tretë (kur namazi është
tre-rekatësh) dhe të katërt.
Shumë i nderuar.
Të dëshmosh se “nuk ka të adhuruar tjetër përveç
Allahut dhe Muhammedi është rob dhe i dërguar i
Allahut”.
Mbledhje vjetore që organizohet në Xhematin
Musliman Ahmedia në rangun kombëtar.
Kuptimi leksikor: “mashtrues i madh”.
Shih: namaz.

Shkurtesat
s.a.s.
a.s.
r.a.

Selallahu alejhiveselam (Paqja e bekimi i Allahut qofshin mbi
të!), shkruhet e lexohet kur përmendet emri i Hazret Profetit
Muhammedsas.
Alejhiselam (Paqja qoftë mbi të!), shkruhet e lexohet kur
përmendet emri i ndonjë profeti të Allahut.
RadijAllahu anhu/anha/anhum (Allahu qoftë i kënaqur me të/
ta!), shkruhet e lexohet kur përmendet emri i ndonjë sahabi a
sahabeje të ndonjë profeti.

Adresat
Shqipëri
Rr. “Pavarësia”
Mëzez, Tiranë
Kutia postare 8176
darulfalah@gmail.com
+355 672168054
+355 662974992
+355 695876901

Kosovë
Rr. “Holger Pedersen”
Lagjja e Spitalit,
Prishtinë
amj.kosovo@gmail.com
+377 44817813
+381 38558436
Fax: +381 38512408

www.alislam.al

Me sa shumë ëndrra e dashuri i rritin dhe i edukojnë prindërit fëmijët e
tyre. Që në vegjëli u mësojnë gjuhën. I mësojnë të thonë: nënë e babë. I
mësojnë të kërkojnë ujë, qumësht, bukë. E kur fëmija mëson të shprehet
dhe fillon t’u kërkojë prindërve duke belbëzuar, sa shumë gëzohen ata dhe
me çfarë kënaqësie ia plotësojnë dëshirën! Me reflekset e tyre, fëmijët e
vegjël e të pafajshëm të bëjnë për vete aq fort, saqë tregohesh i gatshëm t’u
japësh gjithçka që të kërkojnë. Por edhe kërkesat e fëmijëve zakonisht nuk
kanë ndonjë peshë për sa i përket vlerës materiale, ashtu siç as prindërit
ose kushdo qoftë dhënësi, nuk kanë mundësinë që t’ua përmbushin çdo
dëshirë.
Edhe Zoti ynë Bujar që na do shumë, më shumë sesa prindërit tanë, Vetë
na ka mësuar metodat e të kërkuarit duke thënë: “Lypni prej Meje, Unë
do t’ju jap”. Ai na ka mësuar edhe fjalët përgjëruese, që na tregojnë se me
çfarë dashurie e përulësie duhet të shtrijmë duart para Tij. E gjithë kjo a nuk
është vallë, sepse Ai dëshiron të na bekojë e begatojë?! Pa dyshim, këto janë
pretekstet e Tij vetëm për të na plotësuar kërkesat..
Në librin që keni në dorë, janë përmbledhur (1) të gjitha lutjet e Kuranit
Famëlartë, që janë mbi 90, (2) mbi 250 lutje dhe përgjërime tejet emocionuese
të Profetit Muhammedsas dhe, gjithashtu, (3) lutjet e themeluesit të Xhematit
Musliman Ahmedia, Hzret Mirza Ghulam Ahmedas.
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This is the Albanian translation of the book “Khazeenatud-Dua”
(Treasure of prayers).

