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Në emër të Allah’ut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit 
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Të gjitha hamdet dhe lavdërimet i takojnë Allah’ut. Salatu 
selamet (përshëndetjet) qofshin për Zotërinë dhe Udhërrëfyesin 

tonë të vetëm për tek rruga e vërtetë- Muhammedit s.a.v.; 
ehli-bejtit të Tij të dëlirë, të gjithë sahabijve të cilët edhe ishin 
prej më bujarëve dhe të mirëve, të gjithë të dërguarve dhe të 

gjithë banorëve të drejtë e të mirë në qiej dhe në tokë. 
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1- O Allahu ynë!  Na ndero me një mëshirë të tillë nga ana Jote 
që largon nevojën për mëshirë nga çdo gjë tjetër!

2- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Madhëria Jote të na japësh fadl 
(pjekuri sikur të njerëzve të lartë dhe bujarë) dhe tevexhxhuh 
(përkrahje,mbështetje); të tillë që nuk lë nevojë për kërkim të 

fad’lit dhe tevexhxhuh’it te ndonjë portë tjetër përveç Teje.

3- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh iman-i kâmil 
(iman të plotë dhe pa të meta); të tillë që largon nevojën për 

çdo gjë tjetër përveç Teje!
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4- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na mundësosh ta jetojmë 
Islamin në atë nivel që largon shqetësimin e mundshëm që të 

tjerët të jenë të kënaqur nga kjo jetesë!

5- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një botëkuptim 
të tillë të Ihsanit, që na largon nga të gjitha kotësitë , gjërat që 

nuk na afrojnë ne tek Ti dhe ato që nuk përkojnë me urtësinë e 
krijimit tonë!

6- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një udhëzim të 
plotë, të nivelit të tillë që na mbron nga çdo devijim i 

mundshëm!

4 



 

7- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti të na japësh një pjekuri, 
udhëzim dhe sukses të tillë që të na mbrosh nga çdo lloj 

rrëshqitje! 

8- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një kënaqësi(riza) të tillë  që 
të mos jemi të nevojshëm për kënaqësinë e krijesave të 

përkohshme dhe që zhduken! 

9- O Allahu ynë! Na jep dëshirë për takimin me Ty dhe të 
Dashurin Tënd Muhammedin (a.s), që mos të dëshirojmë takim 

tjetër përveç Teje ! 
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10- O Allahu ynë! Na gëzo me një myzhde të tillë, që myzhdet 
e tjera të mbesin në hijen e myzhdes Tënde!

11- O Allahu ynë! Na jep shërim dhe shëndet të shpejtë për 
sëmundjet që i kemi, që të mos kërkojmë shërim e shëndet 

dikund tjetër veçse tek Ti!

12- O Allahu ynë! Na jep mbështetje, dorëzim dhe siguri qe të 
mos kemi nevojë për mbështetje tjetër përveç Teje!
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13- O Allahu ynë! Na bëj nefsin që të jetë i hapur në botën 
shpirtërore (nefs-i mutmainne), na eduko nefsin në një gradë 

më të lartë që të jetë i kënaqur dhe falenderues me çdo gjë që 
vjen nga Ti (nefs-i radije), na eduko nefsin në një gradë që të 

kuptojmë madhërinë Tënde me një pikëpamje që kuptohet sa 
më mirë madhëria Jote (nefs-i mardijje), dhe pasi që nefsi ynë e 

fiton kënaqësinë Tënde, mos lejo që të synojmë një kënaqësi 
përveç kënaqësisë Tënde!

14- O Allahu ynë! Na bëj neve prej modestëve (mutevadi), ashtu 
që të mbrohemi nga çdo dyftyrësi (rija), mendjemadhësi (kibr) 

dhe vetëpëlqim (uxhub) 
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15- O Allahu ynë! Na jep favor dhe mirësi në atë mënyrë  që të 
mos kemi nevojë për favore dhe mirësi të tjera përveç Teje!

16- O Allahu ynë! Na ndihmo në atë mënyrë që të mos kemi 
nevojë për ndihmë dhe përkrahje nga të tjerët përveç Teje!

17- O Allahu ynë! Na jep shpresë në atë mënyrë që çdo punë e 
jona të lidhet me mëshirën Tënde, të kemi shpresë për gjërat e 

bukura në të ardhmen e të mos kemi nevojë që shpresat tona t’i 
lidhim dikujt tjetër përveç Teje!

8 



 

18- O Allahu ynë! Na mundëso që zemrat tona të ringjallen me 
iman, jeta jonë të zbukurohet me islam, na i hap dhe i zgjero 

zemrat tona në iman dhe islam në atë mënyrë që të mos 
kërkojmë ndonjë shkak tjetër për rahatinë e zemrës përveç 

Teje!

19- O Allahu ynë! Përgjigju lutjeve tona në atë mënyrë që mos 
t’i lutemi dikujt tjetër për problemet tona përveç Teje!

20- O Allahu ynë! Na i përforco zemrat tona me iman, na 
përkrah me një vullnet të palëkundshëm që të mos kemi nevojë 

për asnjë përkrahje tjetër përveç Teje!
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21- O Allahu ynë! Na mundëso të bëjmë gjëra të mira, na 
përdor neve në punë të vyshme e të hajrit, na mundëso që me 

këto punë ta fitojmë kënaqësinë Tënde. Na mundëso që këto 
punë të hajrit të na largojnë nga të gjitha punët e kota!

22- O Allahu ynë! Na bëj neve prej atyre që mendojnë drejtë, 
flasin drejtë, sillen drejtë. Na mbroj nga çdo lajthitje në besim, 

në adhurim dhe në veprat e përditshme, sa që të mos humbemi 
me shthurje!

23- O Allahu ynë! Na jep mirësi jo sipas thjeshtësisë dhe 
dobësisë tonë por sipas madhështisë dhe mëshirës Tënde, dhe 
na bëj prej atyre që nuk presin mirësi prej askujt përveç Teje!
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24- O Allahu ynë! Na jep mirësi ledunni (që Ti drejtpërsëdrejti ia 
shpërndan njerëzve të Tu të dashur), dhe na ngrit në nivelin e 
ebrarëve (njerëzve të kyqur vetëm në mirësi dhe që me moral 

të lartë e takva të fortë mundohen të arrijnë tek Ti), në atë 
mënyrë që mos të kemi nevojë për mirësitë e rrejshme të 

tjerëve!

25- O Allahu ynë! Na bëj prej atyre që e njohim madhështinë 
Tënde në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për asnjë njohje 

tjetër përveç njohjes Tënde!

26- O Allahu ynë! Na jep një iman të përsosur që të na mbrojë 
neve nga çdo devijim, rrëshqitje dhe largim nga e drejta!
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27- O Allahu ynë! Na jep mirësi në të menduarit drejtë, na 
mundëso të planifikojmë gjëra të mira dhe të kemi nje kujdes të 

përpiktë si rob ndaj Teje, në atë mënyrë që kjo mirësi të na 
mbrojë nga mbështetja te diçka tjetër përveç Teje!

28- O Allahu ynë! Na mundëso që fjalët tona të jenë gjithmonë 
të drejta dhe të përfaqësojmë drejtësinë anë e mbanë botës, në 

atë mënyrë që asnjëherë në fjalët tona të mos përzihen 
gënjeshtrat e fjalët e kota.

29- O Allahu ynë! Na plotëso besimin tonë  dhe na mbrojë 
sytë, gjuhën, mendimet dhe sjelljet tona nga çdo rrëshqitje e 

mundshme!
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30- O Allahu ynë! Na jep një dashuri të përsosur ndaj Teje, në 
atë mënyrë që mos të dashurojmë asgjë tjetër përveç Teje!

31- O Allahu ynë! Bëhu miku ynë në çdo moment sepse Ti je mik 
i vetëm dhe i vërtetë. Na mundëso një miqësi që të mos kemi 

nevojë për ndonjë miqësi të përkohshme (sipërfaqësore) përveç 
Teje!

32- O Allahu ynë! Na mundëso të fitojmë kënaqësinë Tënde dhe 
të të shohim Ty në xhennet që të mos kemi nevojë për ndonjë 

gjë tjetër përveç Teje!
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33- O Allahu ynë! Na jep një sinqeritet (ihlas) të përsosur, të 
pastër dhe të vërtetë që të jemi larg syfaqësisë (rijasë), larg 

gjërave që e dëmtojnë zemrën, mendimin dhe lidhjen tonë me 
Ty !

34- O Allahu ynë! Na ndero neve me fisnikëri, bujari dhe 
lartësim ashtu që mos të kemi nevojë për asnjë lartësim dhe 

nderim të të tjerëve përveç Teje!

35- O Allahu ynë! Na zbukuro moralin tonë, në atë mënyrë që 
të jemi larg çdo amoraliteti!
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36- O Allahu ynë! Na ndihmo neve, në atë mënyrë që të mos 
kemi nevoj për ndonjë ndihmë tjetër përveç Teje!

37- O Allahu ynë! Na jep një frikë në formë respekti, që të 
jetojmë midis frikës dhe shpresës, në atë mënyrë që të mos 

frikësohemi nga dikush tjetër përveç Teje!

38- O Allahu ynë! Na përforco neve në çdo aspekt që fjalët dhe 
veprat tona të ndikojnë pozitivsht tek të tjerët, që të mos kemi 

nevojë për ndonjë forcë dhe përkrahje tjetër përveç Teje!
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39- O Allahu ynë! Na dhuro grada të larta, në atë mënyrë që 
mos të mashtrohemi me asnjë gradë të përkohshme në këtë 

botë!

40- O Allahu ynë! Na pajis neve me një pushtet dhe udhëheqësi 
nga lartësia Jote, që mos të kemi nevojë për ndonjë miqësi 

tjetër përveç Teje!

41- O Allahu ynë! Na pajis me një dije të saktë që të na largojë 
nga çdo lëkundje dhe dyshim dhe na mundëso që të 

lartësohemi në gradat e dijes!
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42- O Allahu ynë! Na mundëso që të ecim në rrugën Tënde, që 
ta kuptojmë të vërtetën, të kemi lidhje të sinqerta shpirtërore 
me Ty, mendja dhe zemra jonë të mos të ketë pengesa për tu 
afruar tek Ti, në atë mënyrë që mos të kemi nevoj për ndonjë 

prijës tjetër përveç Teje!

43- O Allahu ynë! Na i pastro ndjenjat tona, në mënyrë që edhe 
ndjenjat negative t’i kthejmë në ndjenja të hajrit dhe kursesi 

mos na lejo që ndjenjat t’i përdorim për diçka tjetër përveç në 
rrugën Tënde!

44- O Allahu ynë! Na jep një qëndrim serioz në karakteret tona 
ndaj urdhërave dhe fshehtësive nga ana Jote, poashtu na 

mundëso që mos të kemi lëkundje shpirtërore në atë mënyrë 
që mos të kërkojmë ndonjë rrugë përveç rrugës Tënde!
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45- O Allahu ynë! Na udhëzo në rrugë të drejtë (siratal 
mustekim) siç i ke udhëzuar pejgamberët, evlijatë dhe njerëzit e 
mirë, në atë mënyrë që mos të hutohemi e të devijojmë në një 

rrugë të tillë që largon nga mirësitë e Tua të pafundshme!

46- O Allahu ynë! Na mundës që të të kujtojmë Ty duke bërë 
dhikër në çdo moment, në atë mënyrë që përmendja e gjërave 

të kota mos të del para përmendjes Tënde! 

47- O Allahu ynë! Na mundëso një fitore nga madhështia Jote, 
në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për ndonjë mbështetje 

tjetër përveç Teje!
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48- O Allahu ynë! Na jep sukses në shërbimet dhe në punat 
tona nga madhështia Jote, në atë mënyrë që të mos 

mashtrohemi me ndonjë sukses tjetër përveç suksesit që na 
dhuron Ti!

49- O Allahu ynë! Na mundëso një fitore nga madhështia Jote 
ndaj armiqëve tanë, në atë mënyrë që të mos kemi nevojë të 

kërkojmë ndihmë prej të tjerëve përveç Teje!

50- O Allahu ynë! Na jep një besnikëri ndaj urdhërave të Tu, në 
atë mënyrë që të mos dalim nga rruga e drejtë dhe mos të na 

orientojnë të tjerët përveç Teje!
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51- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti rrugën Tënde të drejtë në 
mënyrë të plotë, që na mbron nga ndikimi i rrugëve të tjerë.

52- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një inajet-i kâmil (dhunti e 
sukses të përsosur) që të mos kemi nevojë ndonjë mirësi prej të 

tjerëve përveç Teje!

53- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbikëqyrje mbi ne që të 
mos kemi nevojë për mbikëqyrje prej të tjerëve përveç Teje!
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54- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbrojtje aq të fortë mbi 
ne që të mos kemi nevojë për mbrojtje prej të tjerëve përveç 

Teje! 

55- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti ndihmë që të kemi sukses në 
punët tona të hajrit, aq sa të mos kemi nevojë për ndihmë prej 

të tjerëve përveç Teje!

56- O Allahu ynë! Çdo ngjarje zhvillohet me dijen dhe lejen 
Tënde. Kërkojmë nga Ti të na ngritësh neve me fuqinë Tënde 

ezeli dhe ebedi, që të mos kemi nevojë për fuqi prej të tjerëve 
përveç Teje!
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57- O Allahu ynë! Na mundëso çlirim në botën shpirtërore 
poashtu edhe në botën materiale në atë mënyrë që mos të 

kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

58- O Allahu ynë! Na jep pasuri që mund të harxhojmë në 
rrugën Tënde në atë mënyrë që mos të harxhojmë pasurinë 

përveç se në rrugën Tënde!

59- O Allahu ynë! Na pastro zemrat, qëllimin, shpirtin dhe 
mendjen tonë nga çdo gjë negative që na dobëson vullnetin 

tonë për të ecur në rrugën Tënde!
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60- O Allahu ynë! Na jep paqe dhe siguri në atë mënyrë që të 
mos kemi nevojë për paqen dhe sigurinë e dikujt tjetër përveç 

Teje!

61- O Allahu ynë! Na bëj prej njerëzve besnik e të sigurt dhe na 
mbro nga çdo tradhti e mundshme.

62- O Allahu ynë! Na lartëso dhe na përforco neve në rrugën 
Tënde në atë mënyrë që të mos kemi nevojë për ndonjë forcë 

tjetër përveç Teje!
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63- O Allahu ynë! Na i fal gabimet dhe gjynahet tona në atë 
mënyrë që mos të jemi kokëulur në ditën kur shumica 

pendohen për veprat që i kanë bërë!

64- O Allahu ynë! Na jep mirësi edhe materiale në atë mënyrë 
që të mos bëhemi lypës e të kërkojmë prej dikujt përveç Teje!

65- O Allahu ynë! Na jep rizkun hallall në atë mënyrë që të mos 
kemi nevojë për asnjë gjë haram apo të dyshimtë!
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66- O Allahu ynë! Na jep dije të dobishme në atë mënyrë që të 
mbrohemi nga çdo informacion i kotë që na largon nga Ti dhe 

që nuk na sjell përfitime për jetën tonë në Ahiret!

67- O Allahu ynë! Na pastro dhe na zbukuro jetën tonë 
shpirtërore në atë mënyrë që mos t'i kërkojmë pozitat e 

përkohshme dhe mos të vrapojmë pas atyre!

68- O Allahu ynë! Na ndero dhe na forco personalitetin tonë në 
atë mënyrë që mos të presim nderë prej dikujt tjetër përveç 

Teje!
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69- O Allahu ynë! Na mundëso që të jemi të drejtë në çdo punë 
qoftë në favor ose kundër neve, në atë mënyrë qe të mbrohemi 

nga çdo padrejtësi ndaj të tjerëve!

70- O Allahu ynë! Na i zbut ndjenjat tona, në atë mënyrë që kjo 
butësi të na mbroj neve nga çdo ashpërsi që mund t'i largojë 

njerëzit nga rruga Jote!

71-O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti një mbrojtje, në atë mënyrë 
që mos të kemi nevojë për mbrojtjen e dikujt tjetër përveç 

Teje!
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72- O Allahu ynë! Kërkojmë nga Ti që të jesh bujar ndaj neve 
dhe të na japësh mirësi në atë mënyrë që mos të presim 

bujarinë dhe mirësitë e dikujt tjetër përveç Teje!

73- O Allahu ynë! Na mundëso që të kërkojmë vetëm prej Teje, 
në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për dikë tjetër përveç 

Teje!

74- O Allahu ynë! Na jep neve urtësi, që ta kuptojmë 
metafizikën e ngjarjeve dhe që të arrijmë të kuptojmë urtësitë e 

urdhërave të Tu, në atë mënyrë që mos të gabojmë në 
mendimet tona e mos të ndikohemi nga filozofitë që na 

largojnë nga Ti!
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75- O Allahu ynë! Kërkojmë përgjigje lutjeve (duave) tona, në 
atë mënyrë që mos të kemi nevojë të lutemi dhe të kërkojmë 

prej të tjerëve përveç Teje!

76- O Allahu ynë! Na jep një dashuri ndaj Teje, në atë mënyrë 
që dashuritë (e përkohshme) të mos kalojnë përpara dashurisë 

Tënde!

77- O Allahu ynë! Na bëj prej atyre që veprojnë me drejtësi, në 
atë mënyrë që mos të jemi prej zullumqarëve dhe na mbroj 

neve nga ata!
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78- O Allahu ynë! Na forco ndaj sprovave deri në momentin e 
fundit të jetës sonë, në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndihmë 

në momentet e vështira prej dikujt tjetër përveç Teje!

79- O Allahu ynë! Na jep vendosmëri të përsosur, në atë mënyrë 
që mos t’i humbim shpresat tona për shpëtim dhe mos të na 

poshtëroj dikush për shkak të besimit ndaj Teje!

80- O Allahu ynë! Na dhuro gjëra të vyjshme dhe na bëj prej 
atyre që jemi të hajrit (dobishëm) për të tjerët, në atë mënyrë 

që mos të kërkojmë diçka nga të tjerët përveç Teje!
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81- O Allahu ynë! Na mundëso që në çdo moment të 
falenderojmë, të lartësojmë, të lavdërojmë vetëm Ty, në atë 

mënyrë që mos të bëhemi prej mosfalënderuesve e e prej atyre 
që janë në gaflet (përgjumësi).

82- O Allahu ynë! Na mundëso një rifillim në punët tona dhe që 
të gjejmë zgjidhje problemeve tona, në atë mënyrë që mos të 

kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

83- O Allahu ynë! Pasurinë dhe mallrat që na i morrën me 
zullum, na mundëso që t’i marrim ato sërish dhe na ndihmo 
neve në atë mënyrë që mos të kërkojmë ndihmën e tjerëve 

përveç Teje!
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84- O Allahu ynë! Na mundëso të jetojmë një jetë të rahatshme 
brenda kornizave të kënaqësisë Tënde në atë mënyrë që mos të 

kërkojmë ndihmën e të tjerëve përveç Teje!

85- O Allahu ynë! Ti je Ehad (Një dhe i Vetëm) dhe  Samed (që 
te gjitha krijesat kanë nevojë për Ty, kurse Ti nuk ke nevojë për 

askënd); posacërisht për shkak të këtyre dy emrave na mbro 
neve në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për mbrojtjen e të 

tjerëve përveç Teje!

86- O Allahu ynë! Na mundëso që të kemi sukses në punët tona, 
ku qëllimi ynë është kënaqësia Jote, në atë mënyrë që forca e 

dikujt tjetër mos të na mashtrojë sepse përkrahja dhe forca Jote 
na mjafton!
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87- O Allahu ynë! Na mundëso të mbushemi me dijen Tënde, 
çështjet rreth Ahiretit të jenë primare në jetën tonë, poashtu 

çështjet shpirtërore të mos i harrojmë asnjëherë, në atë mënyrë 
që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër në këtë 

temë, përveç Teje!

88- O Allahu ynë! Na mundëso që të pendohemi për gabimet 
tona dhe të largohemi nga ato sa më shpejt. Poashtu na 

mundëso të pendohemi nga gjynahet tona (me tevbe-i nasuha) 
në atë mënyrë që pendimi ynë të mos jetë prej pendimit të 

gafilëve 
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89- O Allahu ynë! Na ndriço me nurin Tënd punët dhe rrugën 
tonë, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndriçimin e 

rrugës dhe punëve tona nga të tjerët përveç Teje!

90- O Allahu ynë! Na jep durim (sabr-i xhemil) ndaj fatkeqësive, 
ashtu si i ke dhënë durim Jakubit (a.s) në atë mënyrë që ankesat 

tona mos tua shprehim të tjerëve!

91- O Allahu ynë! Na i mbulo gjynahet dhe gabimet tona, në atë 
mënyrë që mos të kemi nevojë për mbulimin e gabimeve tona 

prej të tjerëve përveç Teje!
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92- O Allahu ynë! Na dhuro pasuri të hajrit, në atë mënyrë që 
të mbrohemi nga pasuritë që na dhurojnë të tjerët përveç Teje!

93- O Allahu ynë! Na jep çdo lloj të durimit (sabrit), në atë 
mënyrë që mos të kemi nevojë për ndonjë përkrahje të tjerëve 

përveç përkrahjes Tënde!

94- O Allahu ynë! Na mundëso që të lutemi vetëm Ty dhe na 
mundëso që të jemi modest dhe të thjeshtë, në atë mënyrë që 

mos t'i lutemi e mos t’i kërkojmë askujt përveç Teje!
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95- O Allahu ynë! Na i hap zemrat tona, na zgjero horizontin 
tonë, na mundëso që t’i shohim arsyet prapa gjërave sa më 

mirë, poashtu na mundëso që problemet tona t’i kalojmë duke i 
përdorur ndjenjat dhe logjikën tonë sikurse kanë menduar 
pejgamberët në kohët e vështria, në atë mënyrë që mos të 

kemi nevojë për ndonjë udhërrëfyes tjetër përveç Teje!

96- O Allahu ynë! Na jep dinjitet, në atë mënyrë që mos të 
përulemi ndaj askujt përveç Teje!

97- O Allahu ynë! Na pastro zemrën, në atë mënyrë që në 
zemrat tona të mos gjendet dinakëria, armiqësia dhe urrejtja e 

mos t’i mashtrojmë njerëzit si i mashtrojnë munafikët!
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98- O Allahu ynë!  Na mundëso që të thellohemi në kuptimin e 
Kur'anit dhe haditheve të Pejgamberit (a.s), në atë mënyrë që të 

jemi larg mendimeve dhe pikëpamjeve të tjera!

99- O Allahu ynë! Na mundëso që të jemi të gatshëm ndaj 
armiqëve tanë dhe na mbroj neve, në atë mënyrë që mos të 

kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër përveç Teje!

100- O Allahu ynë! Na jep drejtësi dhe ekuilibër në punët tona; 
të mos teprojmë e mos t’i shkelim të drejtat e të tjerëve, në atë 
mënyrë që mos të bëhemi prej të padrejtëve dhe zullumqarëve!
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101- O Allahu ynë! Na dhuro urtësi që t’i kuptojmë sekretet e 
botës shpirtërore, t’i kuptojmë mesazhet në botën materiale, na 

mundëso që urtësitë e dhuruara nga ana Jote të na ndihmojë 
në të folurit tanë, në atë mënyrë që mos të veshtirësohemi kur 

të shpjegojmë Ty dhe mrekullitë e Tua!

102- O Allahu ynë! Na mundëso që të kemi dashuri të sinqertë 
ndaj Teje, poashtu dëshirojmë që edhe ne të meritojmë 

dashurinë Tënde, në atë mënyrë që mos të kemi nevojë për 
dashuri tjetër përveç dashurisë Tënde!

103- O Allahu ynë! Na mundëso që jetën tonë të kalojmë 
gjithmonë në kornizat e hallallit, në atë mënyrë që të 

mbrohemi prej harameve dhe devijmeve që na largojnë nga Ti!
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104- O Allahu ynë! Kërkojmë mirësi, bujari e bereqet nga Ti, në 
atë mënyrë që mos të kemi nevojë për ndihmën e dikujt tjetër 

përveç Teje!

105- O Allahu ynë! Kërkojmë mbrojtje dhe mbështetje nga Ti 
që jeta jonë të kalojë me urdhërat dhe ndalesat e Tua, në atë 

mënyrë që të jetojmë larg gjërave të dyshimta dhe larg 
harameve!

106- O Allahu ynë! Na mbroj neve nga gjërat negative, në atë 
mënyrë që të mos kemi nevojë për mbrojtjen e dikujt tjetër 

përveç Teje!

38 



 

107- O Allahu ynë! Hakmirru ndaj zullumqarëve dhe armiqve 
tanë dhe dënoi ata, në atë mënyrë që mos të hakmirret dikush 

tjetër përveç Teje!

108- O Allahu ynë! Nxirri në pah gabimet e armiqëve tanë, 
dënoji ata në mënyrën më të rëndë, në atë mënyrë që mos të 

presim dënimin e tyre prej të tjerëve përveç Teje!

109- O Allahu ynë! Ata të cilët i bëjnë armiqësi njerëzve që e 
përfaqësojnë Islamin, në qoftë se udhëzimi i tyre nuk është i 
mundshëm shkatërroi ata, në atë mënyrë që mos të presim 

ndihmën dhe forcën e tjerëve përveç Teje! 
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