ــراهُ ْالعُيُو ُنَ ،و ََل ت ُ ِحي ُ
اَللّٰ ُه َّم يَـا َم ْ
ط ِبـ ِه ْاْل َ ْذ َه ُ
ار
ص ُ
ان َو ْاْل َ ْب َ
ـن ََل ت َ َ
َو ُّ
الظنُ ُ
ينِ ،م ْن ش َِر
ون ،نَ ْسأَلُ َك أ َ ْن تُـ ْد ِخلَـنَا ِفـي ِح ْ
ص ِن َك ْال َح ِ
ص ِ
ـر
أ َ ْعدَائِـنَا ُك ِل ِه ْم أ َ ْج َم ِعينَ َ ،وأ َ ْن تَـ ْك ِفـيَـنَا يَا أ َ ْر َح َم َّ
الرا ِح ِمينَ َم ْك َ
اوزَ
ْال َما ِك ِرينَ َ ،وأ َ ْن ت َ ْدفَ َع َعنَّا ُ
ـرةِ َو َكـيْـدَ ْالفَ َج َرةِ َوت َ َج ُ
عـت ُ َّـو ْال َكـفَ َ
شيءٍ  ،اِ ْك ِفنَا أ َ ْم َري الدُّ ْنـيَا و ْ ٰ
اْل ِخ َر ِة،
ِ
ْال ُمنَافِ ِقينَ  ،يَا َم ْن يَـ ْك ِفي ُك َّل َ ْ
َ
اح ِمينَ  ،يَـا ذَا ْال َج ََل ِل
الر ِ
ق ،يَا أ َ ْر َح َم َّ
َوفَ ِـر ْج َعنَّا ُك َّل ِ
ضيـ ٍ
ـر ِام
اْل ْك َ
َو ْ ِ
1. O Allahu ynë! Që asnjë mendje e sy nuk mund të të paramendojë e
të të shohë! Kërkojmë nga Ti që të na marrësh nën mburojën Tënde të
!paprekshme kundër armiqësive të njerëzve që janë kundër fesë Sate
!O më Mëshiruesi i mëshiruesve! Na mbroj ne nga intrigat e armiqve
Largoji nga ne sulmet e jobesimtarëve, munafikëve dhe
zullumqarëve! O Allahu ynë që na mjafton për çdo gjë! Në qoftë se na
mbron Ti, nuk na nevojitet ndonjë mbrojtje tjetër. Na i plotëso nevojat
e kësaj bote dhe ahiretit! Na mbroj nga të gjitha llojet e
problemeve(telasheve)! Na i qetëso zemrat tona! O më i Mëshirshmi i
!mëshiruesve! Ja dhel xhelali vel ikram

اك ِعبَاد َُك ِبـ ِه قَ ِب ْلت َ َها َو ِإذَا
اَللّٰ ُه َّم ِإنَّا نَ ْسأَلُ َك ِبا ْس ِـم َك الَّذِي إِذَا نَا َج َ
اجعَ ْل
ا ْستَغَاثُوا ِب ِه أَغَـثْـتَـ ُه ْم؛ أ َ ِج ْ
سؤْ لَـنَاَ ،و ْ
ب دَع َْوتَـنَاَ ،وأَع ِ
ْط ُ
سنَا ُم ْ
اضيَةً
ـرة ً َعلَى بَ ََلئِ َكَ ،ر ِ
أ َ ْنـفُ َ
صا ِب َ
ط َمـئِـنَّـةً ِب ِلقَائِ َكَ ،
ضا ِئ َك ،قَا ِنعَةً ِبعَ َ
اح َم
طا ِئ َكُ ،م ْشتَاقَةً ِإلَى ِلقَا ِئ َك  يَا َر ِ
ِبقَ َ
سائِ ِلينَ ،
ـرا ِ
ي ال َّ
ْال ُم ْذنِ ِبينَ َ ،ويَا ُم ِقي َل َعث َ َ
ت ْالعَاثِ ِرينَ َ ،ويَـا ُم ْع ِط َ
ْـك ْال ُم ْشتَـ َكى َو ِب َك ْال ُم ْستَعَ ُ
ان
ْـر ْال َم ْسؤُو ِلـينَ ِ ،إلَـي َ
َويَـا خَـي َ
ب لَـنَا دُ َعا َءنَاَ ،وا ْغ ِف ْر لَـنَا
ت ْال َم ْولَى َو ْال ُم ْرت َ َجى ،اِ ْست َ ِج ْ
َوأ َ ْن َ
َخ َ
ت َم ْو ََلنَا َو ُم ْرت َ َجانَاَ ،و ََل ت ُ ْش ِم ْ
ت ِبـنَا أ َ ْعدَا َءنَا،
طايَانَاَ ،وأ َ ْن َ
احفَ ْ
ض ٍر
َو ْ
ظنَا ِم ْن ُك ِل ش ٍَر َو َ

2. O Allahu ynë! Për hir të robërve të dalluar, të cilët kur luten dhe e
bëjnë ndërmjetësues emrin Tënd,e Ti i pranon lutjet e tyre për hir të
atij emri sekret, na fal ne! Për hir të atyre që kthehen nga Ti dhe
kërkojnë ndihmë me sinqeritet të plotë, na i prano lutjet dhe na i
plotëso dëshirat tona. Zemrën që më vuan nga dobësitë dhe nevoja të
ndryshme ma qetëso duke ia mundësuar arritjen tek Ti, po ashtu ma
qetëso nefsin duke ma mundësuar afrimin tek Ti. Kundër sprovave që
vinë nga Ti na jep durim, për caktimet që i ke bërë na mundëso të
jemi të kënaqur, me ato që na i ke dhuruar na mundëso që të jemi
mirënjohës dhe falënderues dhe na bëj prej atyre që takimin me ty e
dëshirojnë më shumë se çdo gjë. O Allahu ynë, që nuk e ndal
mëshirën edhe për ata që gabojnë(bëjnë gjynahe),ata që rrëshqasin i
jep mundësi që të ecin përsëri dhe që ua plotëson dëshirat e atyre që
kërkojnë sinqerisht! O më i mëshirshmi prej mëshiruesve! Vetëm
drejtësia jote mund t’i zgjedhë ankesat tona, vetëm tek Ti kërkesat
plotësohen sepse Ti je pronar i çdo gjëje,prej Teje kërkohet dhe vetëm
tek Ti vihet me shpresë. Ti je miku i vërtetë që nuk na i lë duart bosh.
Na i prano duatë tona, na i fal gabimet tona! Mos lejo që armiqtë tanë
të luajnë me ne! Mos u mundëso atyre të qeshin me gjendjen tonë të
rëndë. Na mbroj ne prej çdo të keqe sepse vetëm prej Teje kërkojmë
mbrojtje.

َ  َويَا َخي َْر َم ْن أ َ ْع،سـ ِئ َل
 أ َ ْن،طى
ُ اَللّٰ ُه َّم إنَّا نَ ْسأَلُ َك يَا أ َ ْك َر َم َم ْن
َ ت َ ْغ ِف َر لَـنَا َما أ َ ْخ
، َو َما َع َر ْفـنَا َو َما َج ِه ْلنَا،طأْنَا فِـيـ ِه َو َما تَعَ َّم ْدنَا
َّ ت أ َ ْعلَ ُم ِبـ ِه ِمنَّا؛ َع
ار َك
َ  َو َما أ َ ْن،َو َما أ َ ْنـ َك ْرنَا َو َما َع ِل ْمنَا
ُ ـز َج
ـرا َءة َ لَنَا
َ َو َج َّل ثَـنَاؤ
َ َُك َو ََل ِإ ٰلـهَ َغي ُْر َك  اَللّٰ ُه َّم ِإنَّهُ ََل ب
َ ص
س ِيدَنَا
ْ َ َو ََل قُ َّوة َ لَنَا فَن،فَنَ ْعتَذ َِر
َ  َغي َْر أَنَّـنَا يَا ِإ ٰل َهنَا َويَا،ط ِب َر
، َو ُم ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِم ْن َها ِإلَي َْك،ُم ِق ُّرونَ لَ َك ِبذُنُو ِبنَا َعلَى أ َ ْنفُ ِسنَا
،ع ُم ِرنَا
ُ ي ِم ْن
ُ ـر
ْ ُ  َوا ْست،فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا
َ عيُوبَـنَا فِي َما بَـ ِق
ْ  َو ََل ت ُ ْش ِم،ب لَـنَا دُ َعا َءنَا
ار
ْ َوا ْست َ ِج
ْ َ  َو ََل ت،ت ِبـنَا أ َ ْعدَا َءنَا
َ َّـجـعَـ ِل الـن
اْل ْك َر ِام
ْ  َو،َمأ ْ َوانَا
ِ ْ  يَا ذَا ْال َج ََل ِل َو،اجعَ ِل ْال َجـنَّـةَ َمثْ َوانَا

3. O më Bujari i atyre që kërkojmë e që s’i kthen mbrapa ata që
kërkojnë, e më i Hajrit që i plotëson dëshirat! Na i fal gabimet, që i
kemi bërë me vetëdije apo pavetëdije! Kërkojmë dashurinë Tënde,
kërkojmë afërsinë Tënde, sepse Ti je afër çdo gjëje. Sa e lartë është
afërsia Jote. Sa e bukur është lartësia dhe lavdërimi Yt dhe nuk ka zot
tjetër përveç Teje. O Allahu ynë,nuk kemi një mbështjetje të fortë për
të kërkuar falje nga Ti. Nuk kemi forcë që t’i durojmë gjynahet tona,
por sidoqoftë, O Allahu ynë, ne i tregojmë haptas gjynahet tona dhe
kërkojmë shpëtim dhe falje nga Ti, sepse na vijnë rëndë ato.
Pas këtij momenti, na mbro ne me emrin Settar(mbulues i gabimeve)
që të mos ndihemi keq përballë Teje! Na i prano lutjet tona dhe mos
iu mundëso armiqve tanë të na përqeshin ne! Ja dhel xhelali vel
ikram, mos na e bëj Xhehnemin stacion të fundit, por kërkojmë nga
mëshira Jote që Xheneti të jetë vendi i pushimit dhe stacioni ynë i
përhershëm!

ُ ِظ نِ ْع َم ْال َحاف
ُ ظ يَا َح ِفي
ُ ِاَللّٰ ُه َّم يَا َحاف
 ا ُ ْح ُر ْسنَا ِبعَـيْـنِ َك الَّتِي،ت
َ ظ أ َ ْن
 َوأ َ ِعـنَّا َعلَى دِيـنِـنَا،ـرا ُم
َ ُ َوا ْكنُ ْفنَا ِفي َكـنَـ ِف َك الَّـذِي ََل ي،ََل تَـنَا ُم
ٰ
َ ِب ُك ِل َما أ َ ْع
ام ِل َو ْاْل َ ْع َما ِل
ِ ان ْال َك
ِ اْلي َم
ِ ْ  َو َعلَى أ ِخ َرتِـنَا ِب،طـيْـتَـنَا
ْ َاحف
 َو ََل،َاب َعـنَّا
ْ  َو،ص ْاْلَت َ ِـم
َّ ال
ِ اْل ْخ ََل
َ ظـنَا فِي َما غ
ِ ْ صا ِل َح ِة َو
ْ  يَا َم،ض َرنَا
وب َو ََل
ُ َ ـن ََل ت
ُ ُض ُّرهُ الذُّن
َ تَـ ِك ْلـنَا ِإلَى أ َ ْنـفُ ِسنَا ِفي َما َح
 َوا ْغ ِف ْر لَنَا َما ََل،ص َك
ْ صهُ ْال َم ْغ ِف َرة ُ َه
ُ ُب لَـنَا َما ََل يَـ ْنـق
ُ ُتَـ ْنـق
ت َم ْو ََلنَا
َ ار َح ْمنَا أ َ ْن
ُ َي
ْ ْف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو
ُ ﴿واع
َ ،ض ُّر َك
َص ْرنَا َعلَى ْالقَ ْو ِم ْال َكافِ ِريـن
ُ فَا ْن
4. O Mbrojtësi dhe Kujdestari më I mirë! Na mbro dhe kujdesu për ne
në çdo moment. Na ndihmo për botën tjetër duke na dhuruar besim të
përsosur(imani kamil), punë të hajrit dhe sinqeritet të plotë! Mbrona
prej brengave dhe rreziqeve që nuk i dimë; mos na lër me nefsin tonë
as edhe një moment të vetëm! Gjynahet e robërve të tu nuk të
dëmtojnë Ty, por edhe nuk pakësohet asgjë nga thesari Yt duke i falur
ata që pendohen. Dhurona mirësi nga thesari Yt dhe falna,

mëshirona!Ti je i Dashuri ynë, Ndihmësi ynë! Ndihmona kundër
jobesimtarëve!

، َو َخي َْر أ َ ْع َما ِلنَا خ ََواتِ َم َها،اك
َ َاجعَ ْل َخي َْر أَي َِّامنَا يَ ْو َم ن َْلق
ْ اَللّٰ ُه َّم
ًاج ِل َعافِـيَـة
ُ ْـر
ِ َ نَ ْسأَلُ َك يَا ِإ ٰل َهنَا فِي ْالع،ُع ُم ِرنَا ٰأ ِخ َره
َ َو َخي
ٰ ْ امعَةً و ِفي
يف َك ِـريـ ٌم 
ِ َك
ٌ  إنَّ َك لَ ِط،ـر ِة ت َ َـو ُّج ًها تَا ًّما
َ اْل ِخ
َ ِ املَةً َج
ت
َ ض ِيـ َع َوأ َ ْن
َ اَللّٰ ُه َّم ِإنَّا نَـتَـيَـقَّ ُن أ َ ْن ََل نُـ ْهلَ َك َوأ َ ْن
َ ُـت َمـعَـنَا َو ََل ن
 َوا ْكنُ ْفنَا ِب َكنَ ِف َك الَّذِي،اح ُر ْسنَا ِبعَـيْـ ِن َك الَّ ِتـي ََل تَـنَا ُم
ْ  َو،َربُّـنَا
اْل ْك َر ِام
َ ََُل ي
ِ ْ  يَا ذَا ْال َج ََل ِل َو،ـرا ُم

5. O më i Larti i të lartësuarve! Mundësona që ditët më të hajrit të
jetës sonë, të jenë veprat e fundit si dhe koha më e hajrit të jetë koha
para se ta dorëzojmë shpirtin te Ti! Ja Rabenna! Kërkojmë në këtë
botë mirësi të përgjithshme dhe në ahiret, afërsinë Tënde, sepse Ti je
shpërndarës I mirësive dhe bujar!Ne, robërit e Tu, kemi një besim të
plotë dhe shpresë që, derisa Ti je me ne, pa dyshim se nuk do të jemi
në humbje dhe se pa dyshim, Ti je Ndihmëtari më i mirë!

