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Lutje nga Kurani dhe Suneti 
Për shqetësimet e ndryshme shpirtërore dhe fizike, dhe për sprovat e ndryshme 

të njeriut 
Këto lutje bëhen çdo ditë, në çdo kohë, veçanërisht në mëngjes e mbrëmje, dhe para gjumit 

 
El Fatiha 

(1) Bismilahi-rrahmani-rrahim.  
(2) El hamdu lilahi rabbil alemin.  
(3) Arrahmani-rrahim.  
(4) Maliki jeumid-din.  
(5) Ijjake neabudu ue ijjake nestain.  
(6) Ihdinis-siratal-mustekim.  
(7) Siratal-ledhine en-amte alejhim, gajril-magdubi alejhim, ue-lad-dalin. 
 
(1) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! (2) I gjithë lavdërimi i përket 
Allahut, Zotit të të gjitha botëve, (3) të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, (4) Sunduesit të 
ditës së llogarisë. (5) Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Ty të kërkojmë ndihmë e 
mbështetje. (6) Na udhëzo në rrugën e drejtë! (7) Në rrugën e atyre të cilëve u ke dhuruar 
mirësi, jo të atyre që kanë merituar zemërimin (Tënd) dhe as të atyre të cilët kanë humbur! 
[Surja El-Fatiha]. 
 

Ajeti Kursij 

Allahu, la ilahe il-la huve el-hajjul-kajjum. La te’hudhuhu sinetun ue la neum. 
Lehu ma fis-semavati ue ma fil-ard. Men dhe-ledhi jeshfeu indehu il-la 
biidhnihi. Jealemu ma bejne ejdihim ue ma halfehum. Ue la juhijtune bishej’in 
min ilmihi il-la bima sha’e. Uesia kursijuhus-semavati uel-arda. Ue la jeu-duhu 
hifdhuhuma, ue huvel-alijjul-adhim. 
 

Allahu! Nuk ka të adhuruar tjetër (të denjë) përveç Tij, të Përjetshmit, Mbajtësit të 
gjithçkaje! Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej 
dhe gjithçka që gjendet në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pa lejen e Tij? Ai di 
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gjithçka që ka ndodhur para krijesave dhe gjithçka që do të ndodhë pas tyre, kurse ata nuk 
mund të përvetësojnë asgjë nga dija e Tij, përveç asaj që do Ai. Kursiju i Tij përfshin qiejt 
dhe Tokën dhe Atë nuk e lodh ruajtja e tyre (qiejve dhe Tokës). Ai është i Larti, 
Madhështori. [Ajeti El-Kursij, Ajeti nr. 255 i sures El-Bekare]. 
 
Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 
1. Kul huvallahu ehad.  
2. Allahu es-samed.  
3. Lem jelid ue lem juled.  
4. Ue lem jekun lehu kufuven ehad. 
 
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 
(1) Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! (2) Allahu është Absoluti, të Cilit i 
përgjërohet gjithçka në amshim. (3) Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. (4) Dhe askush 
nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” [Surja El-Ihlas]. 

 
Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 
1. Kul eudhu birabbil-felek.  
2. Min sherri ma halek.  
3. Ue min sherri gasikin idha uekab. 
4. Ue min sherri en-nefathati fil-ukad. 
5. Ue min sherri hasidin idha hased. 
 
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 
(1) Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, (2) që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje 
që Ai ka krijuar (3) dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri (4) dhe nga sherri i falltarëve, që 
fryjnë në nyje (duke bërë magji) (5) dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.” 
[Surja El-Felek]. 
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Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 
1. Kul eudhu birabbin-nas.  
2. Melikin-nas.  
3. Ilahin-nas.  
4. Min sherril-ves-vas il-hannas.  
5. Eledhi juvesvisu fi sudurin-nas.  
6. Minel xhinneti uen-nas. 
 
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 
(1) Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, (2) Sundimtari i njerëzve, (3) i Adhuruari 
(i vetëm me të drejtë) i njerëzve, (4) nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt) (5) e që 
hedh dyshime në gjokset e njerëzve, (6) (qoftë ai djall) prej xhindeve apo njerëzve!” [Surja 
En-Nas]. 
 

Vendos dorën mbi vendin e dhimbjes dhe thuaj: “Bismilah! Bismilah! Bismilah! 
Eudhu bi-izzetil-lahi ue kudratihi min sherri ma exhidu ue uhadhir.” - Shtatë 
herë. 

“Me Emrin e Allahut! Me Emrin e Allahut! Me Emrin e Allahut! Kërkoj mbështetje te 
Madhështia e Allahut dhe Fuqia e Tij nga e keqja që më ka rënë dhe nga ajo që i druhem!” 
 

“Edh-hib el-ba’s rabbe en-nas. Ishfi ue ente esh-shafi, la shifae il-la shifauke, 
shifaen la jugadiru sekama.” 
“Largoje të keqen, o Zoti i njerëzve! Shëro sepse vetëm Ti je Shëruesi i vërtetë! Nuk ka 
shërim tjetër përveç shërimit Tënd, shërim që nuk i shpëton asnjë lloj sëmundje!” 
 

“Es-elu Allahe el Adhim, rabbel-arshi el adhim en jeshfijni.” 

“I lutem Allahut të Madhërishëm, Zotit të Arshit (Fronit) madhështor, të më shërojë!” (E 
përsërit shpesh). 
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Kur je i pikëlluar, i mërzitur dhe në vuajtje e dhimbje, thuaj: “La ilahe il-la Allahu el-
adhijmu el-halijm. La ilahe il-la Allahu rabbul-arshi el-adhim. La ilahe il-la 
Allahu rabbu es-semavati es-seb’i ue rabbul-ard, ue rabbul-arshi el-kerim.” 

“Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Madhështorit, të Butit e të Duruarit. Nuk ka të 
adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit (Fronit) madhështor. Nuk ka të adhuruar 
tjetër përveç Allahut, Zotit të shtatë qiejve dhe të tokës, Zotit të Arshit të madh.” 

Cilitdo që i vjen një fatkeqësi apo pikëllim nga pikëllimet e dynjasë, le të thotë këto fjalë: 
“La ilahe il-la ente, subhaneke inni kuntu min edh-dhalimin.” 

“Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Ti je i Pastër nga çdo e metë, kurse unë kam qenë 
prej të padrejtëve (ndaj Teje dhe urdhrave të Tua).” 

 

Cilindo që e prek një mundim apo pikëllim, dhe thotë: “Allahumme inni abduke, ue-
bnu abdike, ue-bnu emetike. Nasijeti fi jedik. Madin fijje hukmuk. Adlun fijje 
kadauk. Es’eluke bikul-li ismin huve leke, semmejte bihi nefseke, eu al-lemtehu 
ehadan min halkike, eu enzeltehu fi kitabike, eu iste’therte bihi fi ilmil-gajbi 
indeke, ën texh’ale el-Kurane rabij’a kalbi, ue nura sadri, ue xhelae huzni, ue 
dhihabe hemmi.” Veçse Allahu ia largon atij mundimin dhe pikëllimin dhe ia 
zëvendeson me dalje nga vështirësia dhe lumturi. Dikush tha: “O i Dërguari i Allahut! A ta 
mësojmë përmendësh këtë lutje?” Ai u përgjigj: “Po, patjetër. Kushdo që e dëgjon këtë 
lutje, duhet ta mësojë atë.” [Es-Sahiha 199]. 

Përkthimi i lutjes: “O Zoti im! Unë jam robi Yt, dhe robi i robit dhe i robëreshës Tënde. 
Komandimi im është në Dorën Tënde. Mbi mua vepron gjykimi Yt. Vendimi Yt është i 
drejtë mbi mua. Unë të lutem Ty me çdo emër Tëndin, me të cilin Ti ke quajtur Veten 
Tënde, apo që ia ke mësuar ndokujt prej krijesave të Tua, apo e ke zbritur në Librin Tënd 
(në Kuran), apo që e ke ruajtur tek Ti në dijen e fshehtë, që ta bësh Kuranin pranverën e 
zemrës sime, dritën e gjoksit tim, heqje të pikëllimit tim dhe largim të shqetësimit tim!”  

 


