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Bismilahi-rrahmani–rrahim

Allahume sal-li ala Muhamedin ve ala ali Muhamed
Në emër të All-llahut Mëshiruesit Mëshirplotit!
O Zot, Ty të lutem që me mëshirën tënde ke përfshi gjithcka ekziston!
Dhe me forcën tënde ke mposhtur çdo send, së cilës i përulet gjithçka dhe me të cilën
çdo send e ke vënduar ne vend të vet.
Me fuqin tënde që ke mposhtur cdo send dhe me madhërin tënde, me të cilën nuk e
arrin dot asgjë, dhe me madhështin tënde që plotson gjithcka! Të lutem, Ty që me
pushtetin tënd ke vënë në sundim tëra sendet dhe me madhështin tënde të përjetshme,
pas shkatërimit të cdo sendi, dhe me emrat tu që ke përmbushur tëra zbrazëtirat, e me
dijenin tënde që ke përfshir gjithcka që ekziston, dhe me dritën tënde që ndricon
gjithcka ekziston, O Dritë e gjithndritshme, O i Pari i të parëve dhe i Mbrami i gjithë
të mbramëve.
Më I fal mëkatet.
O Zot më i fal mëkatet të cilat dënimi Yt mund t’i përfshij!
M’i fal mëkatet që m’i anulojn dhuntit, që më pengojnë nga lutja! O Zot m,i fal
mëkatet që më sjellin fatkeqësi, m’i fal mëkatet që ma këpusin shpresën! O Zot më i
fal të gjitha mëkatet që i kamë bërë me dije ose pa dije! O Zot Ty të afrohem me lutje
e përmendje dhe kërkoj ndyhmën tënde, mundësoma me mirësin Tënde të jemë afër
Teje, të jem mirnjohës Ty dhe të kemë dashuri ndaj lutjeve qe të drejtohen Ty. O Zot
të lutem me përulje, të lutem me gjuhën e të përkulurit që të lutet për mëshir e për
falje! Të lutem bëmë të kënaqur me fatin tim dhe gjendjen në të cilën ndodhem!
O Zot, të lutem, i raskapitur dhe të përulem i ngarkuar me dëshirë dhe shpresë që Ty
të m’i realizosh.
O Zot, e madhe është madhëria Yte, pozita Yte dhe Urtia Yte, janë të paaritshme,
Urdhëri Yt është i qartë, mbifuqia Yte është prezentë dhe asaj nuk mund t’i iket.
O Zot nuk gjej askënd të i fal mëkatet e mia dhe të m’i mbuloj veprat e mia të këqija
e t’i shëndrojë në të mira. Nuk ka Zot tjetër, përvec teje! Ty të lartësoj dhe Ty të
falenderoj!
Kam bërë mëkat ndaj vetes ngase prej mosdijes e kamë lënë ibadetin-namazin për cka
kam pasur shpërblimin tënd.
Zot, sa e save ua ke falur mëkatet dhe au ke mbuluar veprat e këqija, dhe i ke
shpëtuar, e sa e sa i ke rruajtur nga fatkeqësitë, e shumë mirësi që i ke afruar nuk i
kamë merituar. O Zot, fatkeqësia ime është e madhe, sepse në të më ka shtyrë gjendja
e keqe dhe m’i ka kufizuar veprit e mia, më kanë penguar zinxhirët e mi dhe më kanë
ndaluar nga veprat e mira.
Më ka mashtruar kjo botë me verbësin e saj, më ka mashtruar shpirti im lakmues. O
Zot Madhërisë tënde i lutem që mos ta refuzojë lutjen time për shkak veprave të mia
të këqija, dhe mos më turpëro me fshehtësinë që Ty e di, mos e shpejto dënimin tim
për shkak të asaj që kamë bërë në vetmi, si dhe për shkak të veprave të mia të këqija
që i kamë bërë nga harresa apo mosdija,nga epshi apo moskujdesi, dhe ju O Zot i
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madhërueshëm bëhu i mëshirshëm ndaj meje! O Zot cilin kamë për të lutur përvec
Teje, të më zbuloj atë që kamë bërë të keq dhe t’i vij keqë për atë që kamë bërë.
Zot, a është lëshuar mby mua dënimi Yt për shkak të epsheve të shpirtit tim dhe
dëgjueshmërisë ndaj armikut i cili më vërboi dhe më përfitoi me plotsimin e
dëshirave, për cka i kalova kufijtë dhe nuk i respektova urdhërat Tuaja! Për gjithcka
të jamë mirnjohës dhe i dorëzohem vullnetit dhe dënimit tënd! O Zot, Ty të
dorëzohem me përuljen time për shkak të teprimit. Kërkoj falje! Pendohem thellë!
Heqë dorë nga mëkatet! Të lutem për falje! Pendohem dhe i pranoj gabimet, i
dëgjueshëm dhe i përulur. Nuk mund të iki nga ajo që kamë bërë, e as që kam ku të iki
nëse nuk e pranon pendimin tim dhe nuk më merrë në mëshirën Tënde.
O Zot, pranoje pendimin tim dhe ki mëshir, falmi mëkatet dhe më shliro prej
ashpërsis së vargojve që po gjendem!
O Zanafillës i krijesës time, ki mëshirë për trupin tim të dobët, lëkurën e ndijshme
dhe eshtrat e paqëndres! O Krijuesi im, më ke edukuar,më ke furnizuar, udhëzom të
bëjë vepra të mira dhe të jem fisnik! O Zot, O Krijesi, a po më mundon në zjarrin
tënd, edhe pse besoj në Njëshmërin Tende dhe të kamë pranuar në zemër, dhe
gjithmom të përmendi me gjuhën time dhe të dua fortë, pasi të kamë njohur dhe të jam
falur me përulje ndaj madhëris Tënde. O Zot, a do ta humbasish atë që e ke edukuar, a
do ta largojshë atë që e ke afruar, a do ta perzashë atë që e ke pranuar, a do ta lëshë në
mundime atë ndaj të cilit ke qenë i mëshirshëm dhe prej të cilit je i kënaqur?
OZot, a do lëshosh zjarrin në fytyrat që kanë bërë sexhde para Madhërisë Tënde?
Edhe ne gjuhërat që kanë thënë të vërtetën për Ty, dhe kanë qenë mirënjohës ndaj
teje, dhe ndaj gjithë të degjueshmëve që janë kujdesur për vendin e ibadetit dhe me
përulje të kanë shprehur pendimin?
O Krijuesi im, Bujar kemi degjuar dhe nuk kemi dyshim në mirësin Tënde. Ti i dinë
dobësitë e mia dhe dënimet e kësaj bote dhe mundimet e përditshme. Këto mundime
janë të lehta dhe afatshkurta. Si do ti përballojë ato afatgjatat dhe mundimet e rënda
në atë botë, ku nuk ka lehtësime e që me siguri sikurse këta të kësaj bote nuk janë fryt
i hidhërimit Tënd, hakmarrjes dhe paknaqësis. O Zot si do të jetë puna ime, si rrob i
Yti i pafuqi, i përulur,i pavlerë, modest dhe i mjerë? O Zot O Krijuesi im përse kërkoj
strehim tek Ti, prej cka po iki, përse qajë nga mundimet e rënda, të pandërprera, nga
dënimi me të cilin dënon armiqtë e tu, Ti i dallon mirë ata që e meritojnë mirësin
Tënde dhe ata që e meritojnë dënimin Tënd.O Zot nëse përjetoj dënimin Tënd si do ta
përballoj ndarjen prej teje?
O Zot, më fal nëse molisem në nxehtësin e zjarrit tënd nuk mund të shikoj bujarin
tënde e si të jemë banor i zjarrit kur kamë shpresë se do të më falish? O Zot, betohem
sinqerisht se nëse më lejon të flas, do ta bëjë këtë më zë sikur ata që kërkojnë ndihmë,
do të qajë me ngashërim dhe do të thërasë, po ku je o Mik i besimtarëve, cak i fundit i
atyre që të njohin, o i dashur i zemrave të sinqerta, O Zot i tëra botërave! Qofsh
lavdëruar dhe i lartësuar, a do të dëgjosh në xhehennem zërin e robërve besimtarë që
janë mbyllur aty për shkak kundërvënies dhe shijojnë mundimete e xhehennemit për
shkak të mosdëgjimit, që është ndërmjet shtresave të xhehennemit dhe veprave të
këqija, por që klithin me shpresë të madhe në mëshirën tënde dhe të thërasin me
gjuhën e besimtarëve të besimit në një Zot dhe të lusin duke shpresuar në mëshirën e
pakufishme tënden. O Zot, si do qëndroj në mundime shpresa për mirësin tënde? Për
mëshirën Tënde? E si nëse e djeg zjarri, do të shpëtoj shpresa në Mirësin tënde, kur Ti
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e degjon zërin e tij dhe e sheh pozitën e tij? Ose e sheh se si e përfshin rrëmuja e
xhehennemit, kur ti i dinë dobësit e tij, e si të ndodhet në shtresa të xhehennemit kur ti
e din benikërin e tij, ose se si e pengojne Melekët e xhehennemit e ai të thrëret O
Krijuesi im! Kërkon mirësin tënde ta lirosh nga xhehennemi e ti e len aty. Larg është
mendimi i tij për Ty! Nuk është kjo ajo që mendon për mirësin Tënde, nuk i ngjan kjo
asaj që ke premruar për besimatërt e tu. Është, pra e sigurtë se nuk i ke dënuar
mosbesimtarët e tu të rreptë e që githmon të mbesin në në këtë dënim, sepse sikur të
mos ishin ata Ti do ta kishe bërë të ftohtë zjarrin dhe askënd nuk do ta kishe vënë në
zjarë. Por premtimi jot është i shenjtë! Ke vendosur ta mbushish zjarrin me
mosbesimtarë, njerëz apo xhinë qofshin, të cilët do të mbesin aty përgjithmon. Ti je
bamirës shumë i madhë! Na ke shpërblyer gjithmon me ato dhe na ke thanë: >> A
janë të barabartë ata që besojnë me ata që nuk besojnë<<
O Zot të lutem që me fuqin tënde që ke përfshi cdo send dhe i ke vënë vulë më falë në
këtë natë dhe në këtë momentë tëra mëkatet që i kamë bërë dhe dhe të gjitha paudhët
që i kamë bërë, cdo punë të ligë që e kamë fshehur, cdo mosdije që e kamë fshehur
apo e kamë shprehur, cdo punë të ligë që e kanë shënuar Kiramun Katibinët,
përcjellësit e mi fisnik që i ke autorizuar të shënojnë gjithcka bëjë, e që i ke bërë
dëshmitar në krahët e mi Ti më kë përcjellur përmes tyre dhe je dëshmitar edhe i asaj
që ata mund të mos e kenë parë dhe me mëshirëhën tënde ke pranuar që ndonjë send
të shmanget dhe e ke plotësuar fatin tim me mirësi që Ti e jep, edhe vepër të mirë që e
do, edhe mirësin që e shpërndan, edhe furnizimin që e afron, edhe mëkatin që e fal,
edhe gabimin që e mbulon.
O Zot O Zot O Zot , O Krijuesi im O Ti që ke në dorë jetën time, Ti që je I
gjithdijshëm për dobësit e mia dhe varfërin time, O Zot O Zot O Zot të lutem Ti me
madhështin dhe bukurin e emrave tu dhe cilësive të larta, më oriento që kohën time,
natë edhe ditë ta cojë duke të kujtuar ty, që gjithmon të jemë në shërbimin tënd dhe
veprat e mia dhe lutjet e mia të jenë të pranuara tek Ti! O Zot ti je mbështetja ime, Ty
të ankohem për gjendjen time.

O Zot O Zot O Zot, rritmi plagët e mia në shërbimin tënd, forcoma zemrën time në
vendoshmëri, më fal seriozitet për përulje ndaj Teje, dhe që gjithmon të shërbej Ty,
derisa të nisem rrugës së atyre të cilët të janë afruar më shpejtë!
Të shpejtoj kah ti bashkë me ata që e bëjnë këtë! Të dëshiroj të jemë afër Teje me
gjithë atë që këtë e dëshirojnë dhe të afrohom me sinqeritetin më të madhë, të të
friksohem me vetdije të plotë dhe të vendosem bashkë me besimtarët afër Teje.
O Zot pengoje atë që më dëshiron ndonjë të keqe, kush dëshiron të më mundoj mos e
lejo dhe bënëm mua rrobin tënd më të lumtur! Më afro tek ti dhe më bënë të
dashur,dhe nga bujaria Yte më dhuro, me fisnikërin tënde më mëshiro, me mëshirën
tënde më mbro! Bëre fjalën time të dëshiruar në kujtimin tënd, zemra ime le të lodhet
nga dashuria Yte, kij mëshir e të përgjigjem Ty më ruaj nga mëkatet dhe falmi
gabimet e mia!
O Zot ke urdhëruar që robët tu të të adhurojnë, dhe vetëm Ty të të luten por u ke
garantuar se do t’u përgjigjesh! Kah ti, o Zot e kamë drejtuar fytyrën time, o Krijuesi
im, kah ti i kamë shtryrë duartë e mia pra, përgjigju me madhërin tënde në lutjen time!
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Plotësomi dëshirat e mia, mos ma humb shpresën, më ruaj nga të këqijat e armiqëve të
mi, njerëz apo xhinë qofshin!
Ti që mund të përgjigjesh atij i cili nuk ka asgjë tjetër përvec lutjes, Ti që mund të
bësh cdo gjë, Ti emri i të cilit ilac kurse kujtimi për ty shërim, përulja ndaj teje
pasurim, mëshiroje atë, pasuria e të cilit është vetëm lutja e arma e tij është vaji!
Ti që shpërndan mirësi e që i largon mundimet, Ti je dritë e të vetmuarve ne terr, Ti
që di të gjithë gjërat pa të mësuar askush, past bekimin Muhamedi s.a.v.s dhe familja
e tij e nderuar.
O Zot vepro me mua si të duash Ty e jo ashtu sic kamë bërë unë!
Bekimi I All-llahut qoftë mbi Muhamedin a.s profetin e tij e gjithë familja e tij pacin
shpëtimin.

Tekstet e prezentuara domosdoshmërisht nuk përfaqësojnë politikën e redaksisë të Dielli.net!
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