R

amadan

‑ Ylistyksen kuukausi

Ramadan
- Ylistyksen kuukausi



Ramadan
- Ylistyksen kuukausi

Koonnut ja kääntänyt:
Paula Bahmanpour
Editointi:
Juhani (Ibrahim) Valo
Abbas Bahmanpour

Arabiankielinen teksti:
Shatha Al-Hello
Translitterointi:
Jenni Issukka
Kustantaja:
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
– Suomen Ähl-e Beit
Helsinki
978-952-67111
www.resalat.fi
www.shiaislam.info
Ensimmäinen painos: 2009
ISBN 978-952-67111-1-9
Printall AS, Tallinna

Aiemmat julkaisut:
Dua Komeil, 2006
Rukousopas, 2008



Sisältö
Saatesanat			

9

Translitterointitaulukko		

10

Paaston tarkoitus			

11

Uusikuu				

15

Päivittäiset hyvät teot		
		
1. päivä			
		
2. päivä			
		
3. päivä			
		
4. päivä			
		
5. päivä			
		
6. päivä			
		
7. päivä			
		
8. päivä			
		
9. päivä			
		
10. päivä			
		
11. päivä 			
		
12. päivä			
		
13. päivä			
		
14. päivä			
		
15. päivä			
		
16. päivä			
		
17. päivä			
		
18. päivä			

16
20
21
22
22
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
31
31
32
33

		

Leilatol Qudr - voiman yöt 33

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

19. päivä			
20. päivä			
21. päivä			
22. päivä			
23. päivä			
24. päivä			
25. päivä			
26. päivä			
27. päivä			
28. päivä			
29. päivä			
30. päivä			

39
39
41
42
43
43
44
45
46
46
47
48

		

Ramadanin viimeinen ilta

48

’Eid Al-fitr			

51

’Eid Al-fitr rukous			

51

Muistiinpanoja			

54



Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
”Jumala on valmistanut anteeksiannon ja suuren palkan... paastoaville miehille ja naisille... ” (33:35)

R

amadan, islamilaisen kalenterin yhdeksäs
kuukausi, on pyhitetty paastolle. Paasto
on yksi islamin peruspilareista aivan kuten rukous ja pyhiinvaellus. Ramadan ei
ole vain ruoasta kieltäytymistä ja iftarin
odottamista, vaan se on ainutlaatuinen kuukausi täynnä Allahin suomia siunauksia, anteeksiantoa ja armoa.
Itsetutkiskelu, katumus ja nöyrtyminen ovat sen olennaisia osia. Ramadanin aikana uskovat rukoilevat, lukevat Pyhää Koraania ja kiiruhtavat hyviin tekoihin.
Ramadan - Ylistyksen kuukausi on pieni opas suomea
taitaville muslimeille, jotta he voisivat hyötyä Profeetta
Muhammadin (rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen)
opettamista rukouksista ja hyvistä teoista ramadanin
aikana. Olen koonnut ja kääntänyt tähän oppaaseen
”Mafatih al-Jinan” keskeisempiä Profeetta Muhammadin (rhhj) ja hänen Talonväkensä (Ahl-al Beit) opettamia pyyntörukouksia (dua) ja jumalanpalvelustekoja
(amal) jokaiselle paastopäivälle ja ’Eid Fitrille. Kaikki
nämä ovat vapaaehtoisia, joten jokainen voi valita niistä
mieleisensä ottamalla huomioon omat voimavaransa,
jokapäiväiset askareensa ja velvollisuutensa. Tekstissä
ovat mukana arabiankielinen dua, sen translitterointi
ja suomenkielinen käännös.
Toivon, että tästä oppaasta on hyötyä suomenkielisille
muslimeille, jotka haluavat viettää ramadanin rukouksessa, Allahia kiittäen ja ylistäen.
Helsingissä 29. kesäkuuta 2009
Paula Bahmanpour



Translitterointitaulukkoa:
Translitteroinnissa on käytetty seuraavaa taulukkoa:




























(älif)
(bä)
(tä)
(thä)
(djiim)
(hä)
(kha)
(dääl)
(thääl)
(ra)
(zäi)
(siin)
(shiin)
(saad)
(dhaad)
(taa)
(dhaa)
('äin)
(ghain)
(fä)
(qaaf)
(kääf)
(lääm)
(miim)
(nuun)
(hä)
(tä märbuutä)







(wäu)
(jää)
(älif mäksuurä)
(hämzä)
(sukuun)
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a / ä / aa / ää
b
t
th
dj
h
kh
d
th
r
z
s
sh
s
dh
t
dh
'a / 'ä / 'i / 'u
gh
f
q
k
l
m
n
h
t,
sanan lopussa (sanan lopussa merkitään -t, jos
ääntyy kun sitä seuraa toinen sana; jos kyseessä
viimeinen sana tai tauko, merkitään
poikkeuksellisesti -h)
w / uu
j / ii
aa
(katkoäänne, merkitään viivalla (-))
(katkoäänne, merkitään viivalla (-))

Paaston tarkoitus

’Paastoaika on ramadan-kuukausi, jona Koraani on lähetetty johdatukseksi ihmisille, selkeäksi merkiksi ja ratkaisuksi. Joka teistä on kotonaan sinä
kuukautena, paastotkoon, mutta joka on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Jumala tahtoo, että teillä olisi helppoa, ei vaikeaa.
Paastotkaa siis täydet määräpäivät ja ylistäkää Jumalaa siitä, että Hän on
johdattanut teitä, jotta oppisitte olemaan kiitollisia.’ (2:185)

(Professori Jaakko Hämeen-Anttilan käännös).

p

rofeetta Muhammad (rhhj) on sanonut: ’Hän, joka ramadanin aikana
paastoaa päivisin ja rukoilee öisin, pidättäytyy, suojaa siveytensä ja
estää kielensä kaikelta kielletyltä, jättää kaikki syntinsä taaksensa kun
ramadan päättyy.’
’Paratiisin portit aukeavat ramadanin ensimmäisenä päivänä ja sulkeutuvat
sen viimeisenä päivänä.’
Islamissa paaston henkiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja psykologiset hyödyt ovat keskenään sidonnaisia. Rituaalit säätelevät muslimin sosiaalista ja yksityistä elämää ja vievät hänet lähemmäksi Jumalaa. Paasto,
rukoileminen ja mietiskely ovat parhaita keinoja henkisten kärsimysten lieventämiseen. Ramadan on aikaa sielun ja aikomusten puhdistautumiselle.
Ramadanin aikana uskovat oppivat hillitsemään halunsa ja tarkkailemaan
tekojensa oikeutusta. He oppivat myös välttämään antautumista sellaisiin
haluihin, joilla on rappeuttava vaikutus ja jotka estävät ihmisen henkistä kehitystä ja syöksevät tämän tuhoon.
Paasto vahvistaa tahtoa, opettaa kärsivällisyyttä ja itsekuria sekä kasvattaa
kykyä kestää vastoinkäymisiä, nälkää ja janoa. Sen lisäksi, että paasto kasvattaa ihmistä nöyrtymään yleviin henkisiin päämääriin, sen lääketieteellisesti
osoittettujen terveydellisten vaikutusten hyötyjä ei tulisi unohtaa.

Yhteiskunnallinen vaikutus

p

aasto opettaa uskovia jättämään synnit, hallitsemaan tunteensa ja hillitsemään kielensä. Paasto kehittää tajuntaa pohdiskelemaan pahojen
tekojen seurauksia. Ramadanin aikana muslimit vahvistavat siteitään
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toisiinsa, sillä ramadan on antamisen kuukausi. Se on kuukausi, jolloin kanssakäyminen on vilkasta. Näin se edistää muslimien välistä yhteenkuuluvuutta ja opettaa heille nöyryyttä ja vaatimattomuutta sekä vahvistaa heidän
tunnettaan tasa-arvoisuudesta Jumalan edessä. Paastoaminen kuuluu niin
rikkaille kuin köyhille, niin miehille kuin naisille, niin vaikutusvaltaisille ja
korkea-arvoisille kuin pieniosaisille ja sorretuille. Paasto edistää hyväntekeväisyyttä ja myötätuntoa köyhiä, heikkoja ja vähempiosaisia kohtaan, sillä se
muistuttaa meitä muiden tarpeista.
Paastoamalla uskovat vahvistavat suhdettaan Jumalaan, sillä paastoamalla
he osoittavat halunsa totella Häntä ja Hänen käskyjään. Islam korostaa moraalisia hyveitä paaston aikana. Profeetta sanoi: ’Hän joka paastoaa, mutta ei
suojele kieltään valehtelulta, eikä pidättäydy tekemästä pahaa, eikä kunnioita
omaa paastoaan, tietäköön, että Allah ei puolestaan hyväksy pelkkää ruoasta
kieltäytymistä.’

Paaston rikkoutumisesta*

p

aasto rikkoutuu, jos esimerkiksi syö, juo, on yhdynnässä tai kertoo
valheita Jumalasta tai Profeetasta. Jos paaston rikkoo tahallaan, siitä
täytyy maksaa sovitus, kaffara, joko ruokkimalla 60 köyhää ihmistä tai paastoamalla 60 peräkkäistä päivää jokaisesta paastoamatta jätetystä
päivästä.
Jokaisen täysijärkisen, aikuisen miehen ja naisen tulee paastota aamurukouksen ja iltarukouksen välinen aika. Jos uskova ei pysty paastoamaan ramadanin aikana, koska hän on esimerkiksi sairas tai hänellä on kuukautiset tai
synnytyksen jälkeistä vuotoa, hänen tulee korvata menetetyt paastopäivät
myöhemmin. Naisten tulee heti kuukautisvuodon loputtua suorittaa puhdistautumispesu, ghusl, ja aloittaa paasto. Imettävien ja raskaana olevien
naisten ei tarvitse paastota, jos siitä on haittaa sikiölle ja lapselle. Myös heidän tulee korvata nämä paastopäivät myöhemmin.
Lasten, vajaamielisten ja vanhusten, joille paasto on vaikeaa, ei tarvitse paastota. Jos he pystyvät paastoamaan menetetyt päivät myöhemmin toisena
ajankohtana, se olisi heille parasta, mutta jos he eivät kykene siihen, heidän
ei tarvitse myöskään maksaa kaffaraa.

Profeetan neuvot muslimeille

p

rofeetta Muhammad (rhhj) sanoi:’ Oi ihmiset! Kuukausi täynnä siunauksia, armoa ja anteeksiantoa on saapunut. Allahin silmissä tämä on
paras kaikista kuukausista. Hänen silmissään sen päivät ovat päivistä
parhaimpia, sen yöt öistä parhaimpia ja sen tunnit tunneista parhaimpia.
Tänä kuukautena Allah kutsuu teidät vieraakseen ja olette Hänen Armonsa
arvoisia, hengityksenne ylistää Häntä ja unenne ihannoi Häntä. Vapaaehtoi* Kysy tarkemmat säännöt omalta oppineeltasi.
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set jumalanpalvelustekonne hyväksytään ja pyyntöihinne vastataan. Rukoile
siis Jumalalta vilpittömällä sydämellä voimaa paastota tämä kuukausi ja lue
Hänen Kirjaansa, sillä vain viheliäiset jäävät ilman Allahin anteeksiantoa
tänä mahtavana kuukautena.
Anna nälän ja janon muistuttaa sinua nälästä ja janosta Ylösnousemuksen
päivänä. Anna almuja köyhille ja tarvitseville, kohtele vanhimpia kunnioituksella ja ole ystävällinen lapsille. Vieraile sukulaisten luona ja vartioi
kieltäsi, äläkä katso sitä, minkä Allah on sinulta kieltänyt, äläkä kuuntele
sitä mikä on korviltasi kielletty. Ole ystävällinen orvoille, jotta myös sinun
orvoillesi oltaisiin ystävällisiä. Kadu syntejäsi Allahille ja nosta kätesi rukoukseen rukousten aikana, sillä ne anovat Häntä.
Oi ihmiset! Sielunne ovat tekojenne pelinappuloita, joten vapauttakaa ne
pyytämällä Allahin anteeksiantoa. Selkänne notkuu syntienne painosta,
joten keventäkää selkäänne pitkittämällä rukouksenne kumarrusta. Tietäkää, että Ylistetty ja Kaikkivaltias on vannonut Kunniansa kautta, että he,
jotka rukoilevat ja kumartavat Häntä eivät tule kärsimään kidutusta eivätkä pelkäämään nähdessään tulen, kun heidät herätetään henkiin tilintekoa
varten.
Oi ihmiset! Hän, joka tarjoaa iftarin uskovalle paastokuukauden aikana, saa
siitä ansioita saman verran kuin jos hän olisi vapauttanut orjan ja kaikki hänen syntinsä annetaan anteeksi.’ Profeetan sanottua tämän ihmiset kysyivät häneltä: ’Oi Allahin Lähettiläs!’ Kaikki eivät pysty tuohon!’ Hän vastasi:
’Karkota helvetin tuli vaikka puolikkaalla taatelilla! Karkota helvetin tuli
vaikka vesitilkalla!
Oi ihmiset! Hän, joka parantaa käytöstään tämän kuukauden aikana, kulkee
al-Sirat al-Mustaqeem-tien turvallisesti, kun taas monien jalat lipsuvat. Hän,
joka keventää orjansa taakkaa saa palkkionsa Allahilta. Hän, joka pidättäytyy
tuottamasta vahinkoa toisille, säästyy Kaikkivaltiaan vihalta kun hän tapaa
Hänet. Hän, joka osoittaa runsaskätisyyttä orvolle, saa runsaasti palkkioita
Allahilta Tuomiopäivänä. Hänet, joka korjaa suhteensa sukulaisiinsa, Allah
palkitsee Armollaan ja häneltä, joka kiristää suhteensa sukulaisiinsa, Allah
pidättää pääsyn Hänen Armoonsa. Hänet, joka rukoilee vapaaehtoisia rukouksia, Allah päästää tulen kärsimyksiltä. Hän, joka täyttää velvollisuutensa,
saa palkkionsa seitsemänkymmentäkertaisesti. Hän, joka lisää siunauspyyntöjään Allahille, Hän tekee hänen hyvien tekojensa kupit painaviksi päivänä, jolloin vaa’an kupit ovat keveitä. Hän, joka lukee yhden jakeen Pyhästä
Koraanista, saa siunauksia saman verran kuin hän saa siunauksia lukiessaan
koko Koraanin jonain muuna kuukautena.
Oi ihmiset! Tänä kuukautena paratiisin ovet ovat avoinna, siis rukoile Allahia, Herraasi, ettei Hän sulje niitä sinulta. Tulen ovet ovat kiinni, siis rukoile
Allahia, Herraasi, etteivät ne aukene sinulle. Paholaiset pidetään kahlehdittuna; siis rukoile Allahia, Herraasi, ettei niitä irroteta ja päästetä kimppuusi.’
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Päämäärään pyrkiminen

U

skovaisen matkaajan päämääränä on päästä Allahin luo. Tämä on
kaikkien Allahia rakastavien tavoite ja toive. Tämän maailman elämä
on matka kohti tuota päämäärää. Jokainen teko ja suoritus on askel
siihen suuntaan. Ihmisille on suotu tämä elämä, jotta heillä olisi mahdollisuus saavuttaa Allahin mieltymys, palvella ja palvoa Häntä ja saavuttaa Hänen läheisyytensä.
Paastoamisessa, niin kuin kaikissa jumalanpalvomismuodoissa, tärkeintä on
pyrkimys päästä lähelle Jumalaa ja etsiä Hänen mieltymystään ja anteeksiantoaan. Tämä tuo ihmiselle hurskautta. Nälästä ja janosta kärsiminen Jumalan määräyksien noudattamiseksi mittaa ihmisen uskon Jumalaan ja vahvistaa sitä. Paastoamalla ihminen oppii arvostamaan kaikkia niitä anteja, joita
Allah on suonut, ja joita ihminen pitää itsestäänselvänä. Näin hänestä tulee
kiitollinen ja hurskas. Jumalan antien arvostaminen lisääntyy, kun pitkän
päivän päätteeksi saa juotavaa ja syötävää. Paasto myös muistuttaa kohtuullisuudesta ja pidättäytymisestä ylensyönnistä.
Paasto kehittää rohkeutta, luonteenlujuutta ja kykyä selviytyä elämän koettelemuksista. Paasto opettaa luottamaan Jumalaan ja uskoutumaan Hänelle.
Aivan kuten Hän antaa tarmoa paastoamiseen koko kuukauden ajan, Hän
auttaa myös elämän kiperissä tilanteissa, kun kutsumme Häntä apuun.

Henkinen muutos

p

aasto kehittää kärsivällisyyttä, sillä vaikka paastoaminen saattaa tuntua loputtoman pitkältä, kuukausi kuluu ja se loppuu. Paaston tulisi
nujertaa viha ja kehittää itsehillintää, suvaitsevaisuutta ja kärsivällisyyttä kestää ikäviä asioita. Paasto pehmentää ja kohentaa ihmisen luonnetta antamalla kyytiä ylpeydelle, kateudelle, kunnianhimolle ja kopeudelle.
Paasto vähentää luonteen kovuutta ja puhdistaa sydämen ja mielen kielteisistä tunteista. Paasto paljastaa ihmisen heikkoudet, kun häneltä on kielletty
kaksi Jumalan suomaa lahjaa: ruoka ja juoma. Se puhaltaa häneen alistumisen hengen, synnyttäen nöyryyttä ja rukoilemista muuten niin ylimielisessä
olennossa. Rukoillessaan anteeksiantoa itselleen paaston aikana, ihmisestä
tulee anteeksiantavainen muita kohtaan. Paasto lisää myös täsmällisyyttä,
sillä paasto suoritetaan tiukan aikataulun mukaan. Paasto saa aikaan henkisen muutoksen ihmisessä, sillä paastoamalla hän yrittää tulla paremmaksi
ihmiseksi Jumalan silmissä. Ramadan on erinomainen mahdollisuus, jonka
aikana uskovat voivat joka vuosi muuttaa itseään ja kohtaloaan.
Paastoaminen on yksi Allahin armoista niille ihmisille, jotka pitävät kiinni
Hänen pyhästä uskonnostaan, eikä sen tarkoituksena ole aiheuttaa vaikeuksia kenellekään. Allah ei hyödy siitä, että Hän aiheuttaisi vaikeuksia ihmisille. Päinvastoin Allah haluaa aina avata palvelijoilleen tien onneen niin
tässä kuin tulevassa elämässä. Joskus Hän jopa ’työntää’ muslimeja kohti
hyviä tekoja, kuten tekemällä paastoamisesta ramadanin aikana pakollisen.
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Ramadan
- Ylistyksen kuukausi

Jos uskovainen toivottaa tämän kuukauden tervetulleeksi
vilpittömästi, Allah palkitsee hänet runsain mitoin niin
tässä lyhyessä elämässä kuin tuonpuoleisessa ikuisessa
elämässä, inshaAllah.

UUSIKUU
Yöllä, kun uusikuu näkyy ja Ramadan alkaa, käänny Qiblan suuntaan,
kohota kätesi ylös ja sano:

räbbii wä räbbukälläähu räbbul ‘äälämiin, allahummä
ähillähuu ‘äläinää bil-ämni wäl imääni wäs säläämäti
wäl isläämi wäl musäärä-’äti ilää mää tuhibbu wä tärdhaa,
ällaahummä bäärik länää fii shährinää hääthää, wär-zuqnää khäirähuu wä ‘äwnäh, wäsrif ‘ännää dhurrähuu wä
shärrähuu wä bäläää-ähuu wä fitnätäh.
Minun Jumalani ja sinun Jumalasi on Allah, Maailmojen Herra.
Oi Allah, anna tämän kuukauden olla meille rauhan, uskon,
turvallisuuden ja Sinun tahtoosi alistumisen kuukausi; kiirehdi
15

askeleitamme tekoihin, jotka Sinä hyväksyt ja joista Sinä pidät.
Oi Allah, anna meille tässä kuussa sen runsaista siunauksista
ja hyvyydestä, ja suojele meitä vaaroilta, pahuudelta, epäonnelta
ja kiusauksilta, jotka vaanivat meitä.

NIJJAT (aikomus)
Paastoan pakollisen paaston päästäkseni lähemmäksi Allahia.

IFTAR
Ennenkuin aloitat syömisen päivän paaston päätteeksi sano:

ällaahummä läkä sumtu wä ‘älää rizqikä äftärtu wä ‘äläjkä
täwäkkältu.
Oi Allah! Paastoan Sinulle ja päätän paastoni Sinulta saamaani
ruokaan ja vain Sinuun minä luotan. Totisesti olet Kuuleva,
Tietävä.
Kun syöt ensimmäisen suupalan, sano:

bismilläähir rahmäänir rahiim, jää wääsi-’äl mäghfiräh,
ighfir lii.
Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen,
Oi Hän, jonka myöntyväisyys on rajatonta, anna minulle anteeksi.

PÄIVITTÄISET HYVÄT TEOT
Tee seuraavat hyvät teot (amal) joka ilta:
1. Lue Voiman Suura (surat al-qadr) 1000 kertaa ja/tai
2. Lue Savun Suura (surat ad-dukhan) 100 kertaa ja/tai
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3. Lue Dua Eftetaah ja/tai
4. Rukoile 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen Suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän Uskon Suura (surat al-ikhlas) 3 kertaa.
Sen jälkeen sano:

subhäänä män huwä häfiidhun lää jäghful
Ylistys Hänelle, joka vartioi, ei koskaan jätä mitään tekemättä,
tai ole huolimaton.

subhäänä män huwä rähiimun lää jä’djäl
Ylistys Hänelle, joka on Armelias, eikä koskaan tee mitään
hätiköityä.

subhäänä män huwä qaaa-imun lää jäs-huu
Ylistys Hänelle, joka on tarkkaavainen, eikä koskaan unohda
asioita toisten asioiden vuoksi.

subhäänä män huwä däää-imun lää jälhuu
Ylistys Hänelle, joka on valpas ja vakaa, eikä ole koskaan
syventynyt yhteen asiaan niin, että jättää toisen huomiotta.
sen jälkeen sano 7 kertaa:

subhäänällaahi wäl hämdulilläähi wä lää iläähä illällaahu
wällaahu äkbär
Ylistys Allahille, kaikki kiitos kuuluu Allahille, ei ole muuta
Jumalaa kuin Allah, Allah on suurin.
ja sen jälkeen:
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subhäänäkä subhäänäkä subhäänäkä jää ’ädhiim, ighfir lith
thämbäl ’ädhiim
Ylistys Sinulle, Ylistys Sinulle, Ylistys Sinulle, Oi Mahtava,
anna anteeksi syntini, nyt ja kaikki.
ja lopuksi 10 kertaa:

ällaahummä salli ‘älää muhämmädin wä ääli muhämmäd.
Oi Allah siunaa Muhammad ja Muhammadin jälkeläiset.

MAGHREB-RUKOUKSEN JÄLKEEN
Profeetta Muhammad (roh) on neuvonut uskovia sanomaan seuraavan
Duan jokaisen päivittäisen Salat-rukouksen jälkeen, jotta he saisivat
Allahin Armon:

ällaahummä ädkhil ‘älää ählil qubuuris suruur
Oi Allah, anna rauhaa ja levollisuutta ihmisille,
jotka ovat haudoissaan

ällaahummä äghni kullä fäqiir
Oi Allah, päästä köyhät puutteesta

ällaahummä äshbi’ kullä djää-i’
Oi Allah, ravitse nälkäänäkevät
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ällaahummä äksu kullä ’urjään
Oi Allah, vaateta alastomat

ällaahummäq-dhi däinä kullä mädiin
Oi Allah, auta velallisia maksamaan velkansa

ällaahummä färrädj ’än kullä mäkruub
Oi Allah, lohduta kärsiviä

ällaahummä ruddä kullä ghariib
Oi Allah, auta matkaajia palaamaan kotiin

ällaahummä fukkä kullä äsiir
Oi Allah, vapauta kaikki vangitut

ällaahummä äslih kullä fääsidin min umuuril muslimiin
Oi Allah, anna väärintekijöiden nähdä oikea tie muslimien
etujen mukaisesti

ällaahummäsh-fi kullä märiidh
Oi Allah, paranna kaikki sairaat

ällaahummä suddä fäqranää bi-ghinääk
Oi Allah, helpota puutteitamme runsauden lahjoillasi
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ällaahummä ghajjir suu-ä häälinää bi-husni häälik
Oi Allah, muuta vaikeat ajat hyviksi Sinun Anteliaisuutesi ja
Armosi avulla

ällaahummäq-dhi ‘ännäad däjnä wä äghninää minäl fäqr
Oi Allah, päästä meidät velkojen ja köyhyyden kahleista.

innäkä ‘älää kulli shäj-in qadiir
Totisesti kaikki on Sinulle mahdollista

1. PÄIVÄ
1. Lue 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Ensimmäisessä rak’ähissa lue Avauksen suuran
(surat al-fatiha) jälkeen Voiton Suura (surat al-fath) ja
toisessa rak’ähissa lue Avauksen suuran jälkeen mikä
tahansa haluamasi suura.

ja/tai
2. Lue seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’äl sijäämii fiihi sijäämäs saa-imiin, wä
qijäämii fiihi qijäämäl qaa-imiin wä näbbihnii fiihi ’än
näwmätil ghaafiliin, wä häb lii djurmii fiihi jää iläähäl ’äälämiin, wä’fu ’ännii jää ’ääfijän ’änil mudjrimiin
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Oi Allah, hyväksy tässä kuussa minun paastoni, niinkuin hyväksyt
niiden paaston, jotka vilpittömästi paastoavat; ja hyväksy öiset
rukoukseni, niinkuin hyväksyt niiden rukoukset, jotka vilpittömästi rukoilevat; auta minua olemaan tässä kuussa valpas ja
älä anna minun vaipua laiskana unohteliaisuuteen.
Tässä kuussa anna minulle anteeksi minun syntini ja virheeni,
Oi Maailmojen Herra,
jätä väärät tekoni huomioimatta ja armahda minut, Oi Sinä,
joka säälit väärintekijää.

1. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Voiman suura (surat al-qadr) 20 kertaa.

2. PÄIVÄ
Lue seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummä qarribnii fiihi ilää märdhaatik, wä djännibnii fiihi min säkhatikä wä näqimäätik, wä wäffiqnii fiihi
li-qiraa-äti ääjäätik, bi-rahmätikä jää ärhämär raahimiin
Oi Allah, päästä minut tässä kuussa Sinun
Lempeytesi läheisyyteen ja pidä minut
kaukana kaikesta mikä on Sinusta epämiellyttävää ja halveksittavaa; rohkaise minua
lukemaan Koraanin säkeitä, pyydän Sinua
armosi tähden, Oi Kaikkein Armollisin.

2. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 10 rak’äh Salat seuraavasti:
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Jokaisessa rak’ähissä lausu Avauksen suuran
(surat al-fatiha) jälkeen Vilpittömän
uskon suura (surat al-ikhlas) 50 kertaa.

3. PÄIVÄ
Lue seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummär-zuqnii fiihith thih-nä wät tänbiih, wä bää-’idnii fiihi minäs säfäähäti wät tämwiih, wädj-’äl lii näsiibän
min kulli khairin tunzilu fiihi bidjuudikä jää ädjwädäl
ädjwädiin
Oi Allah, auta minua olemaan tässä kuussa varuillani ja
tarkkana; pidä minut kaukana röyhkeydestä ja kyynisyydestä;
ja anna minulle osuuteni kaikesta siitä hyvyyden runsaudesta,
joka on tarjolla tässä kuussa; Oi Antelias, Kaikkein Armollisin.

3. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Sano jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Voiman suura (surat al-qadr) 20 kertaa.

4. PÄIVÄ
Lue seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummä qäwwinii fiihi ‘älää iqaamäti ämrik, wä
äthiqnii fiihi hälääwätä thikrik, wä äwzi’-nii fiihi li-ädää-i
shukrikä bikäramik, wäh-fädhnii fiihi bi-hifdhikä wä sätrik,
jää äbsaran näädhiriin
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Oi Allah, vahvista minua, jotta voin täyttää käskysi tässä
kuussa; anna minun maistaa Sinun ylistyksesi suloutta, suo
minulle mieli kiittää Sinua ja suojele minua Sinun luotettavimmalla suojallasi; Oi Kaikkein Näkevin Havaitsija.

4. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 50 kertaa
ja täsliimin jälkeen sano 100 kertaa ”Salawaat”:

ällaahummä salli ‘älää muhämmädin wä ääli muhämmäd.
Oi Allah siunaa Muhammadin ja Muhammadinin jälkeläiset.

5. PÄIVÄ
Lue seuraava Profeeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’älnii fiihi minäl mustäghfiriin, wädj-’älnii
fiihi min ’ibäädikäs saalihiinäl qaanitiin, wäj-’älnii fiihi min
äwlijää-ikäl muqarrabiin, bira-fätikä jää ärhämär raahimiin
Oi Allah, anna minun olla tässä kuussa niiden joukossa,
jotka kääntyvät katuen puoleesi ja pyytävät anteeksi syntejään;
anna minun olla niiden joukossa, jotka tekevät hyvää ja tottelevat
Sinua; anna minun olla Sinun lähimpien ystäviesi joukossa;
Sinun ystävällisyytesi tähden, Oi Kaikkein Armollisin.
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5. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Valtiuden suura (surat al-mulk) 13 kertaa.

6. PÄIVÄ
Rukoile 2 rak’äh Salat (kiitosrukous) Imam Ali bin Moosa Al-Rezan
(rh) muistoksi seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 20 kertaa.
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama rukous:

ällaahummä lää täkhthulnii fiihi li-tä-’ärrudhi mä’- sijätikä
wä lää tädhrib-nii bi-sijääti näqimätikä wä zähzihnii fiihi
min muudjibääti säkhatikä bi-männikä wä äjäädikä jää
muntähää raghbätir raaghibiin
Oi Allah, älä jätä minua tässä kuussa avuttomasti hoippumaan
rikkomusteni tähden niinkuin hylätty sielu, joka on tuomittu
tuhoon; poista ja aja pois minusta kaikki se, mikä tuo Sinun
epäsuosiotasi sen sijaan, että toisi Sinun palkkioitasi ja suosiotasi;
Oi niiden Rakastettava Halu, jotka innokkaasti haluavat ja
janoavat.

6. PÄIVÄN ILTA
Lue 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Voiman suura (surat al-qadr) 13 kertaa.
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7. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua

ällaahummä ä-’innii fiihi ‘älää sijäämihi wä qijäämihi wä
djännibnii fiihi min häfäwäätihi wä ääthäämihi wär-zuqnii
fiihi thikrakä bi-däwäämihi bi-täwfiiqikä jää häädijäl
mudhilliin
Oi Allah, auta minua tässä kuussa pitämään paastoa päivisin
ja palvelemaan Sinua öisin; pidättele minut pois turhamaisuudesta ja pyhien lakien rikkomisesta; pidä minut hengissä ylistääkseni Sinua päivästä päivään johdatuksesi ja armosi turvin;
Oi niiden Opas, jotka helposti kulkevat harhaan.

7. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 10 kertaa.
Sen jälkeen toista 1000 kertaa
								
					
subhäänällaah
Ylistys Jumalalle

8. PÄIVÄ
Sano seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:
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ällaahummär-zuqnii fiihi rahmätäl äjtäämi wä it’äämätta’äämi wä ifshää-äs säläämi wä suhbätäl kiraam bi-tawlikä
jää mäldjä-äl äämiliin
Oi Allah, pidä minut hengissä tässä kuussa kietomalla minut
myötätuntoosi, jota tunnet orpoja kohtaan; anna minulle
terveellistä ruokaa ja anna minun osoittaa olevani oikea
muslimi levittämään islamia; anna minun olla jalojen
ihmisten seurassa Sinun voimasi kautta; Oi turvaa etsivien
Lopullinen Määränpää.

8. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 6 rak’äh Salat Maghrib- ja Isha-rukousten välissä seuraavasti:
Sano jokaisessa rak’ätissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen ”Aajatol Korsi” 7 kertaa.
Sen jälkeen sano 50 kertaa ”Salawaat”:

ällaahummä salli ‘älää muhämmädin wä ääli muhämmäd
Oi Allah siunaa Muhammad ja Muhammadin jälkeläiset.

9. PÄIVÄ
Sano seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’äl lii fiihi näsiibän min rahmätikäl wääsi’äh, wäh-dinii fiihi li-bäräähiinikäs sääti-’äh wä khuth binää-sijätii ilää märdhaatikäl djäämi-’äh bimähäbbätikä
jää ämäläl mushtääqiin
Oi Allah, anna minulle tässä kuussa runsaasti Sinun rajattomasta armostasi; pidä minut oikealla tiellä, joka johtaa Sinun
selviin Merkkeihisi (Profeetta Muhammad (roh) ja Profeetta
Muhammadin (roh) perhekunta) ja rakkautesi ja ystävällisyy26

tesi tähden ohjaa minun käytöstäni kaikin tavoin, kohden
sitä, mikä Sinua miellyttää; Oi heidän Toiveiden Päämäärä,
jotka innokkaasti etsivät toiveidensa täyttymistä.

9. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 20 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 30 kertaa.

10. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’älnii fiihi minäl mutäwäkkiliinä ‘äläjkä wädj-’älnii fiihi minäl fää-iziinä lädäjkä wädj’älnii fiihi
minäl muqarrabiinä iläjkä bi-ihsäänikä jää ghaajätät
taalibiin
Oi Allah, anna minun olla tässä kuussa niiden joukossa, jotka
luottavat Sinuun, anna minun olla niiden joukossa, jotka
menestyvät Sinun tielläsi, anna minun olla niiden joukossa,
jotka pääsevät Sinun läheisyyteesi; Oi Tarvitsevien Viimeinen
Voimavara.

10. PÄIVÄN ILTA
Lue 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Sano jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Runsauden suura (surat al-kauthar) 20 kertaa.

11. PÄIVÄ
Lue seuraava Profeetta Muhammadin (roh) opettama Dua:
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ällaahummä häbbib iläjjä fiihil ihsään, wä kärrih iläjjä fiihil
fusuuqä wäl ’isjään, wä härrim ‘äläjjä fiihis säkhäta wän
niiraanä bi-’äwnikä jää ghijääthäl mustäghiithiin.
Oi Allah, osoita minulle rakkautta tässä kuussa, suomalla
suosioitasi, innoita minua pysymään erossa siitä mikä
murentaa moraalini ja houkuttelee minua syntiin, ja Sinun
avullasi puolusta minua suojaamalla rangaistukselta ja Tulen
liekeiltä. Oi Hän, joka rientää auttamaan niitä, jotka itkevät
apua.

11. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Voiman suura (surat al-qadr) 30 kertaa.

12. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä zäjjinnii fiihibis-sitri wäl ’ifääf, wästurnii fiihibi-libääsil qunuu’i wäl kifääf wäh-milnii fiihi ‘äläl ‘ädli wäl
insääf, wä ääminnii fiihi min kulli mää äkhääfu bi-’ismätikä
jää ’ismätäl khaa-ifiin.
Oi Allah, tässä kuussa kaunista minut vaatimattomuuden ja
siveellisyyden röyhelöillä ja koristeilla, tee minut joka päivä
itseeni tyytyväiseksi, auta minua olemaan oikeudenmukainen
ja reilu muita kohtaan, ja pidä minut pois kaikesta mikä kauhistuttaa minua, Sinun tukesi avulla, Oi sinä joka tuet pelokkaita.
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12. PÄIVÄN ILTA
Rukoila 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 25 kertaa.

13. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä tähhirnii fiihi minäd dänäsi wäl äqthäär,
wä säbbirnii fiihi ‘älää kää-inäätil äqdäär, wä wäffiqnii fiihi
littuqaa wä suhbätil äbraar bi-’äwnikä jää qurratä ’äjnil
mäsääkiin.
Oi Allah, puhdista minut tässä kuussa moraalittomuuden
epäpuhtauksista ja taipumuksestani kääntyä inhoten pois
hyvästä; anna minulle voimaa kohdata tapahtumat, jotka
olet määrännyt minulle; rohkaise minua hurskauteen ja
hurskaiden ystävien seuraan; auta minua, Elättäjäni, joka
kuivaat puutteellisten kyyneleet.

13. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Järistyksen suura (surat az-zalzala) 30 kertaa.

14. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:
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ällaahummä lää tu-ääkhithnii fiihil bil-’äthäräät, wä äqilnii
fiihi minäl khataajää wäl häfäwäät, wä lää täj-’älnii fiihi
gharadhän lil-bälääjää wäl ääfäät, bi-’izzätikä jää ’izzäl
muslimiin
Oi Allah, älä anna tässä kuussa päättämättömyyden ja
sekavuuden, virheiden ja huolimattomuuden saada valtaa
minusta, ja suojele minua epäonnelta ja onnettomuuksilta,
Voimasi tähden, Oi Hän, joka vahvistaa heitä, jotka halukkaasti
alistuvat Hänen tahtoonsa.

14. PÄIVÄN ILTA

Tämä on yksi siunatuista öistä.
1. Tee ghusl
2. Lue ”Ziaarät Imam Hossein” (rh)
3. Lue 6 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen JS:n suura (surat ja-sin), Valtiuden suura
(surat al-mulk) ja Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas)
4. Lue 100 rak’äh Salat 50:ssä kahden rak’ähin sarjassa seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 10 kertaa.
5. Lue 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue kahdessa ensimmäisessä rak’ähissä Avauksen suuran
(surat al-fatiha) jälkeen Vilpittömän uskon suura
(surat al-ikhlas) 100 kertaa ja kahdessa
viimeisessä rak’ähissä lue Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 50 kertaa.
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15. PÄIVÄ
Tänään Imam Hasan bin Ali (rh) syntyi 2. Hijran vuonna.
Tämä on ilon ja riemun päivä. Valitse seuraavista teoista:
1. Tee ghusl ja pukeudu puhtaisiin vaatteisiin.
2. Anna almuja Allahin nimeen.
3. Lue seuraava Pyhän Profeetan opettama Dua:

ällaahummär-zuqnii fiihi taa-’ätäl khaashi-’iin, wäsh-rah
fiihi sadrii bi-inääbätäl mukhbitiin, bi-ämäänikä jää ämäänäl khaa-ifiin
Oi Allah, anna minulle tässä kuussa niiden vilpittömyys, jotka
pelkäävät yksin Sinua. Täytä sydämeni niiden katumuksella,
jotka nöyrtyvät Sinun edessäsi saadakseen Suojeluksesi;
Oi pelkäävien Turva.

15. PÄIVÄN ILTA
Lue 12 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Kerskumisen suura (surat at-takathur) 12 kertaa.

16. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä wäffiqnii fiihi li-muwääfäqatil äbraar, wä
djännibnii fiihi muraafäqatäl äshraar wä ääwinii fiihi
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bi-rahmätikä ilää dääril qaraar bi-iläähijätikä jää iläähäl
‘äälämiin.
Oi Allah, lue minut tässä kuussa hurskaiden joukkoon,
ja erota minut väärintekijöistä, ja Sinun Armosi kautta toivota
minut avosylin tervetulleeksi luvatun maan suojaan;
Sinun Pyhyytesi kautta, Oi Maailmojen Herra.

16. PÄIVÄN ILTA
Hijran toisena vuotena käytiin Badrin taistelu, jossa Profeetta Muhammad (roh) ja pieni joukko muslimeja joutuivat ensimmäisen kerran sotimaan uskottomia vastaan. Tämä taistelu käytiin Mekan liepeillä ja
se oli hyvin merkittävä ja tärkeä, sillä muslimit voittivat ylivoimaisen
vastustajansa Allahin avulla.
Rukoile 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue ensimmäisessä rak’ähissä Avauksen suuran
(surat al-fatiha) jälkeen mikä tahansa suura.
Lue toisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas)
100 kertaa.
Sen jälkeen sano 100 kertaa:

lää iläähä illällaah
Ei ole muuta jumalaa kuin Allah.

17. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan opettama Dua:

ällaahummäh-dinii fiihi li-saalihil ä’-määl, wäq-dhi lii fiihil
32

häwää-idjä wäl äämääl, jää män lää yähtäädju ilät täfsiiri wäs su-ääl, jää ’äälimän bimää fii suduuril ‘äälämiin,
sälli ‘älää muhämmädin wä äälihit taahiriin
Oi Allah, johdata minut tässä kuussa hyviin tekoihin; ole
myötämielinen minun tarpeitani ja halujani kohtaan,
Oi Hän, jolle voimme osoittaa pyyntömme ja rukouksemme;
Oi Hän, joka tietää kaikki maailmojen ja ihmisten salaisuudet;
siunaa Muhammad ja hänen puhtaat ja puhdistetut jälkeläisensä.

17. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Runsauden suura (surat al-kauthar) 25 kertaa.

18. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan opettama Dua:

ällaahummä näbbihnii fiihi li-bärakääti äs-häärihii wä
näwwir fiihi qälbii bi-dhijää-i änwäärihii wä khuth bikulli
ä’-dhaa-ii ilät-tibää-’i ääthäärihii binuurikä jää munäwwirä quluubil ‘äärifiin
Oi Allah, pidä minut tässä kuussa hereillä löytääkseni ja
ansaitakseni sen aamujen siunauksen; valaise sydämeni sen
säteiden kirkkaista valoista; anna koko ruumini taipua sen
perinteiden seuraamiseen; Sinun Valosi tähden, Oi niiden
sydänten ja mielten Valo, jotka tietävät.

LEILATOL QADR – VOIMAN YÖT
(18. 20. ja 22. päivän yöt)
Koko vuonna yksikään yö ei vedä vertojaan näille öille, sillä yksikään
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muu yö ei suo ihmisille niin runsaita siunauksia ja ansioita kuin Leilatol Qadr-yöt. Pyhän Koraanin mukaan Leilatol Qadr-yöt ovat parempia
kuin tuhat kuukautta, joten myös näinä öinä tehdyt hyvät teot ovat tuhat kertaa arvokkaampia kuin muina öinä tehdyt hyvät teot.
On suotavaa, että Leilatol Qadr-öinä uskovaiset valvovat, lukevat Koraania ja rukoilevat armoa ja anteeksiantoa itselleen, vanhemmilleen,
sukulaisilleen sekä muslimisiskoilleen ja -veljilleen.

PÄIVITTÄISET HYVÄT TEOT LEILATOL QADR-ÖINÄ
Valitse seuraavista vapaaehtoisista teoista:
1. Tee ghusl ennen auringonlaskua
2. Lue 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (suurat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 7 kertaa.
Sen jälkeen sano 70 kertaa:

ästäghfirulläh wä ätuubu iläih
Pyydän Allahin anteeksiantoa ja käännyn katuvaisena
Hänen puoleensa.
3. Avaa Pyhä Koraani, pidä sitä edessäsi ja sano:

ällaahummä innii äs-älukä bikitääbikäl munzäli wä mää
fiihi wä fiihis-mukäl äkbär wäs-mää-ukäl husnää wä mää
jukhaafu wä jurdjää än tädj-’älänii min ’utäqaa-ikä minän
näär
Oi Allah rukoilen Sinua liittämään minut niiden joukkoon,
jotka säästyvät Helvetin tulelta, Sinun Kirjasi Nimeen ja sen
mitä se sisältää, ja Sinun Suuren Nimesi ja Sinun muiden
kauniiden nimiesi, jotka ovat siinä, ja siinä on myös varoitus ja
toivo.
Tämän sanottuasi pyydä Allahia täyttämään toiveesi...
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4. Aseta Pyhä Koraani pääsi päälle ja sano:

ällaahummä bi-häqqi hääthäl qur-ään wä bi-häqqi män
ärsältähu wä bi-häqqi kulli mu-minin mädähtähu fiihi wä
bi-häqqikä ‘äläihim fä-lää ähädä ä’räfu bi-häqqikä mink
Oi Allah, Pyhän Koraanisi tähden, ja sen henkilön tähden
jonka välityksellä Sinä lähetit sen, ja niiden uskovien tähden
joita on ylistetty siinä ja Sinun heihin kohdistuvan
sitoumuksesi tähden, ja kukaan ei ole tietoinen Sinun
sitoumuksistasi niinkuin Sinä.
Sano jokainen seuraava lause 10 kertaa:

bikä jää ällaah
Sinun tähtesi Oi Allah

bi-muhämmäd
Muhammadin tähden

bi-’Ali
Alin tähden

bi-fääti’mäh
Fatiman tähden

bil-häsän
Hasanin tähden
35

bil-husain
Hoseinin tähden

bi-’älijibnil husäin
Ali bin Hoseinin tähden

bi-muhämmädibni ‘älii
Muhammad bin Alin tähden

bi-djä’-färibni muhämmäd
Jafar bin Muhammadin tähden

bi-muusäbni jä’fär
Muusaa bin Jafarin tähden

bi-’äliijibni muusää
Ali bin Muusan tähden

bi-muhämmädibni ‘älii
Muhammad bin Alin tähden

bi-’äliijibni muhämmäd
Ali bin Muhammadin tähden
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bil-häsänibni ‘älii
Hasan bin Alin tähden

bil-hudjäti ‘äläihis sälääm
Hodjan, elävän Imaamin, tähden, rauha hänelle.
5. Lue Dua Jawshan Kabeer.
6. Lue 100 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen Suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 10 kertaa.

18. PÄIVÄN ILTA (ensimmäinen Lailatol Qadr-yö)
1. Tee seuraavista ja yllämainituista Lailatol Qadr-öiden hyvistä
teoista valintasi mukaan
2. Sano 100 kertaa:

ästäghfirullähä rabbii wä ätuubu i läih
Pyydän Allahin anteeksiantoa ja käännyn katuvaisena
Hänen puoleensa.
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3. Lue seuraava Dua:

ällaahummädj-’äl fiimää täqdhii wä tuqaddiru minäl ämril
mähtuum, wä fiimää täfruqu minäl ämril häkiim, fii läilätil
qädr, wä fil qadhaaa-il läthii lää juraddu wä lää jubäddälu
än täktubänii min hudjäädji bäitikäl häraamil mäbruur,
häjjuhumul mäshkuur, sä’-juhumul mäghfuur, thunuubuhumul mukäffäri ’änhum säijji-äätuhum, wädj-’äl fiimää
täqdhii wä tuqaddiru än tutiilä ’umrii wä tuwässi-’ä ’äläijä
fii rizqii wä täf-’älä bii....
Oi Allah, kaikki Lailatol Qadr-yönä tekemäsi päätökset ovat
lopullisia ja täynnä viisautta. Kirjoita nimeni niiden joukkoon,
joiden Pyhiinvaelluksen Sinä hyväksyt, joiden vaivannäön
palkitset, joiden synnit ja virheet ovat anteeksiannetut;
suo minulle pitkä elämä, lisää elantoani ja anna minulle...
Pyydä Allahilta mitä haluat...
4. Rukoile 50 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissa Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Järistyksen suura (surat az-zalzala).
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19. PÄIVÄ
Tänä päivänä vuonna 40 (Hijra), Ibna Muljim hyökkäsi Imam Alin (rh)
kimppuun myrkytetyllä miekalla tämän ollessa kumartuneena aamurukouksessa. Isku oli kuolettava. Imam Ali (rh) menehtyi 21. päivänä
ramadania. Suremme hänen kohtaloaan 19-21 ramadania.
On suositeltavaa, että uskovat lukevat Pyhää Koraania ja Dua näinä
päivinä.
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä wäffir fiihi hädhdhii min bärakäätihi wä sähhil
säbiilii ilää khairaatihi wä lää tährimnii qabuulä häsänäätihi jää häädijän iläl häqqil mubiin.
Oi Allah, lisää minun osuuttani tämän kuun runsaista
siunauksista, tee minulle helpoksi ja vaivattomaksi saavuttaa
sen armo ja runsaus, äläkä estä minua saavuttamasta sen
tarjoamaa hyvää, Oi Hän, joka ohjaa selvään totuuteen.

19. PÄIVÄN ILTA
Lue 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen mikä tahansa suura.

20. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummäf-täh lii fiihi äbwääbäl djinään, wä äghliq ‘ännii
fiihi äbwääbän niiraan, wä wäffiqnii fiihi li-tilääwätil qur-ään jää munziläs säkiinäti fii quluubil mu-miniin
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Oi Allah, avaa minulle tässä kuussa Paratiisin ovet, ja sulje
Helvetin ovet; anna minulle voimia lukea Pyhää Koraania
säännöllisesti, Oi Hän, joka täyttää uskovien sydämet
luottamuksella ja rauhallisuudella.

20. PÄIVÄN ILTA (toinen Lailatol Qadr-yö)
Valitse seuraavista:
1. Imam Jafar as-Saadeqin (rh) mukaan lue seuraavat Duat joka ilta
ramadanin loppuun asti.

ä-’uuthu bi-djälääli wädjhikäl käriimi än jänqadhijä ‘ännii
shähru ramädhaan äw jätlu-’äl fädjru min läilätii hääthihii
wä läkä qibälii thänbun äw täbi-’ätun tu-’äththibunii ‘äläih.
Etsin turvaa Sinun majesteetillisesta rakkaudestasi ja
anteliaisuudestasi ennenkuin ramadan haihtuu ja
aamunkoitto syrjäyttää yön, ja minä seison Sinun edessäsi
syytettynä, rangaistusta odottaen.

ällaahummä äddä ’ännää häqqa mää mädhaa min shähri
ramädhaan wäghfir länää täqsiiranää fiihi wä täsällämhu minnää mäqbuulää, wä lää tu-ääkhithnää bi-israafinää
‘älää änfusinää wädj-’älnää minäl märhuumiinä wä lää
tädj-’älnää minäl mähruumiin.
Oi Allah anna meidän tehdä muutoksia ja korjauksia menneisiin
tämän ramadanin aikana, älä huomioi virheitämme. Hyväksy
suorituksemme sovituksi; äläkä vaadi meitä tilille ylenpalttisesta
nautiskelustamme ja kohtuuttomuudestamme. Liitä meidät
armahdettujen joukkoon, eikä heidän joukkoon, joille Paratiisi
on kielletty.
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2. Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Jokaisessa rak’ähissa sano Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen mikä tahansa suura.
3. Tee aikaisemmin mainittuja Lailatol Qadr-öiden rukouksia ja
hyviä tekoja (Dua ja Amal).

21. PÄIVÄ
Profeetta Muhammadilla (roh) ja Ahl ual Beitilla (rh) oli tapana viettää
ramadanin viimeiset päivät moskeijassa rukoillen ja Koraania lukien.
Tänään on Imam Alin (rh) kuoleman muistopäivä ja surun päivä.
Valitse seuraavista teoista:
1. Tee ghusl
2. Anna almuja Allahin nimeen.
3. Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummadj-’äl lii fiihi ilää märdhaatikä däliilää,
wä lää tädj-’äl lish-shäitääni fiihi ’äläijä säbiilää, wädj-’älil
djännätä lii mänzilän wä mäqiilää, jää qaadhijä häwäää-idjit taalibiin
Oi Allah, ohjaa minun käytöstäni tässä kuussa saavuttaakseni Sinun hyväksyntäsi; älä anna paholaisen houkutella
minua hänen tielleen, johdata minut Paratiisiin;
Oi Hän, joka toteuttaa täyttymyksen etsijöiden toiveet.

21. PÄIVÄN ILTA
Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Jokaisessa rak’ähissa lue Avauksen suuran jälkeen
mikä tahansa suura.
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22. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummäf-täh lii fiihi äbwääbä fädhlikä wä änzil ‘äläjjä
fiihi bärakäätikä wä wäffiqnii fiihi li-muudjibääti märdhaatikä wä äskinnii fiihi buhbuuhääti djännäätikä jää mudjiibä
dä’-wätil mudhtärriin
Oi Allah, aukaise anteliaisuutesi ovet minulle tässä kuussa,
ja suo minulle siunauksiasi runsain mitoin; pidä minut loitolla
kaikesta mikä estää saamasta sinun mieltymystäsi, ja anna
minulle keskeinen paikka Paratiisin rauhasta; Oi Hän, joka
kuulee epätoivoisten huudot.

22. PÄIVÄN ILTA (kolmas Lailatol Qadr-yö)
Tee seuraavista ja aikaisemmin mainituista Lailatol Qadr-öiden rukouksista ja hyvistä teoista valintasi mukaan:
1. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin 10
viimeiselle päivälle (katso päivä 20).
2. Lue seuraavat suurat
Hämähäkin suura (surat al-ankabut)
Savun suura (surat ad-dukhan)		
Bysanttilaisen suura (surat ar-rum)		
Voiman suura (surat al-qadr)		

yhden kerran
yhden kerran
yhden kerran
1000 kertaa

3. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettama 100 rak’äh Salat
seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 10 kertaa.
4. Lue 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen mikä tahansa suura.
5. Lue Pyhää Koraania koko yö.
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23. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummägh-silnii fiihi minäth thunuub, wä tähhirnii fiihi
minäl ’ujuub, wäm-tähin qalbii fiihi bi-täqwäl quluub jää
muqiilä äthäraatil muthnibiin
Oi Allah, puhdista minut moraalittomuudesta ja puutteistani
tässä kuussa; koettele sydäntäni ja katso pysynkö pois
kielletystä, Oi Hän, joka ei laske syntisen erehdyksiä.

23. PÄIVÄN ILTA
1. Rukoile 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen mikä tahansa suura.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin 10
viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).

24. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä innii äs-älukä fiihi mää jurdhiikä wä ä-’uuthu
bikä mimmää ju-thiikä wä äs-älukät täwfiiqa fiihi li-än utii-’äkä wä lää ä’-siikä jää djäwäädäs säää-iliin
Oi Allah, pyydän Sinulta tässä kuussa sitä mikä saa minut
tekemään asioita, jotka Sinä hyväksyt; pyydän suojeluasi
kaikelta siltä mitä sinä et hyväksy; opeta minua tottelemaan
Sinua ja pidättäytymään tottelemattomuudesta; oi Hän,
joka antaa avokätisesti niille, jotka pyytävät apua.
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24. PÄIVÄN ILTA
Lue 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 10 kertaa.
Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin
10 viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).

25. PÄIVÄ
1. Lue 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 10 kertaa.
2. Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummäj-’älnii fiihi muhibbän li-äwlijää-ikä wä mu-’äädijän li-’ädää-ikä mustännän bisunnäti khaatämi ämbijäääikä jää ‘ääsimä quluubin näbijiin
Oi Allah, anna minun tässä kuussa rakastaa ystäviäsi ja
vihata vihollisiasi; anna minun seurata viimeisen Profeettasi
jalanjälkiä; oi Hän, joka pidit Profeettojen ajatukset ja tunteet
puhtaina.

25. PÄIVÄN ILTA
1. Lue 8 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas)
100 kertaa.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin
10 viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).
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26. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’äl sä-’ii fiihi mäshkuurää, wä thänbii fiihi
mäghruuraa, wä ‘ämälii fiihi mäqbuulää, wä ’äjbii fiihi
mästuuraa, jää äsmä-’äs säämi-’iin
Oi Allah, anna minun tässä kuussa tekemieni hyvien tekojen
kantaa hedelmää; ja anna minun syntini anteeksi; hyväksy
tekoni ja kätke puutteeni; Oi Hän, joka kuulee kaiken.

26. PÄIVÄN ILTA
Myös tämä päivä saattaa olla Lailatol Qadr-yö, joten tee seuraavista ja
aikaisemmin mainituista Lailatol Qadr-öiden rukouksista ja hyvistä
teoista valintasi mukaan:
1. Lue 4 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Valtiuden suura (surat al-mulk) yhden kerran tai
Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 25 kertaa.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin 10
viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).
3. Imam Ali Bin Husein Al Zainol ’Aabediinilla (rh) oli tapana lukea
seuraava Dua tänä yönä:

ällaahummär-zuqnit tädjääfijä ‘än dääril ghuruur,
wäl inääbätä ilää dääril khuluud, wäl isti’-däädä lil mäwt,
qäblä huluulil fäwt
Oi Allah, huolehdi minusta pitämällä minut kaukana tämän
maailman turhuuksista ja ohjaamalla kulkuni ikuisen onnen
maahan; valmista minut kuolemaan ennenkuin kuolema
saapuu luokseni.
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27. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummär-zuqnii fiihi fädhlä läilätil qadr, wä saijjir
umuurii fiihi minäl ’usri iläl jusr, wäq-bäl mä-’ääthiirii wä
hutta ‘ännith thänbä wäl wizr, jää ra-uufän bi-’ibäädihis
saalihiin
Oi Allah, anna minulle Qadr-öiden siunauksia; päästä minut
vaikeuksista ja ongelmista; hyväksy anteeksipyyntöni ja puhdista
minut synnin taakasta ja pahoista teoista; Oi Hän, joka on
armollinen vilpittömiä kohtaan.

27. PÄIVÄN ILTA
1. Lue 6 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen:
Aajaat al-Korsi (Lehmän suura 2:255-7)
Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas)
Runsauden suura (surat al-kauthar)		

100 kertaa
100 kertaa
100 kertaa

Sen jälkeen sano 100 kertaa Salawaat:

ällaahummä salli ‘älää muhämmädin wä ääli muhämmäd.
Oi Allah siunaa Muhammad ja Muhammadin jälkeläiset.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin 10
viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).

28. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:
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ällaahummä wäffir hädhdhii fiihi minän näwääfil,
wä äkrimnii fiihi bi-ihdhaaril mäsäää-il, wä qarrib fiihi
wäsilätii iläikä min bäinil wäsäää-iil, jää män lää jäshghaluhu ilhäähul mulihhiin
Oi Allah, lisää tässä kuussa nautintoani ja tyytyväisyyttäni
suorittaa vapaaehtoisia rukouksia; pidä uskonnolliset
velvollisuuteni päälimmäisenä mielessäni;
Oi Hän, joka kuulee kaikki rukoukset.

28. PÄIVÄN ILTA
Jos on syytä epäillä, että ramadan kestää 29 päivää, suorita tänään myös
29. päivän illan sekä ramadanin viimeisen päivän Dua ja Amal.
1. Lue 2 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 20 kertaa.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin
10 viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).

29. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummä ghashshinii fiihi bir-rahmäh, wär-zuqnii fiihit
täwfiiqä wäl ’ismäh, wä tahhir qalbii min ghajäähibit
tuhmäh, jää rahiimän bi-’ibäädihil mu-miniin
Oi Allah, ota minut tässä kuussa Armosi läheisyyteen ja kiedo
minut siihen; johdata minua ja puhdista omatuntoni väärien
syytöksien lausumiselta; Oi Hän, joka armahtaa uskolliset
palvelijat.
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29. PÄIVÄN ILTA
1. Lue 12 rak’äh Salat seuraavasti:
Lue jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha)
jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlaas) 20 kertaa.
2. Lue Imam Jafar as-Saadeqin (rh) opettamat Duat ramadanin 10
viimeiselle päivälle (katso 20. päivän ilta).

30. PÄIVÄ
Lue seuraava Pyhän Profeetan (roh) opettama Dua:

ällaahummädj-’äl sijäämii fiihi bish shukri wäl qubuul, ‘älää
mää tärdhaahu wä järdhaahur rasuul, muhkämätän furuu’uhuu bil-usuul, bi-häqqi säijjidinää muhämmädin wä äälihit taahiriin, wälhämdu lilläähi rabbil ‘äälämiin
Oi Allah, täydennä tässä kuussa tekemäni paasto niin, että se
saavuttaa Sinun ja Sinun Lähettilääsi hyväksynnän niin, että
sen avulla saavuttaisin puhtaan ja oikeamielisen elämän
Muhammadin (roh) ja hänen jälkeläistensä tähden;
Ylistys Allahille, Maailmojen Herralle.

RAMADANIN VIIMEINEN ILTA
Ramadan kestää 29 tai 30 päivää, on suositeltavaa, joten voit tehdä viimeisen illan Dua ja Amal suosituksia molempina iltoina valintasi mukaan. Valitse viimeisen illan teoiksi:
1. Tee ghosl
2. Lue seuraavat Pyhän Koraanin suurat:
Karjan suura (surat al-an’äm)
Luolan suura (surat al-kafh)
JS:n suura (surat ja-sin)
3. Sano 100 kertaa:
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ästäghfirullaahä wä ätuubu iläih
Pyydän Allahin anteeksiantoa ja käännyn katuvaisena
Hänen puoleensa.
4. Lue seuraava Dua:

jää mudäbbiral umuur, jää bää-’ithä män fil qubuur,
jää mudjrijäl buhuur, jää muläijinäl hädiidi li-dääwuud,
salli ‘älää muhämmädin wä ääli muhämmäd
Oi kaikkien asioiden Johtaja; Oi kuolleiden Herättäjä;
Oi Hän, joka saa joet virtaamaan; Oi Hän, joka sulatti raudan
Dawoodille, anna rauha Muhammadille ja hänen jälkeläisilleen
Sen jälkeen sano:

wäf-’äl bii
Ja tee minulle....(pyydä haluamaasi)
5. Imam Jafar as-Saadeq (rh) suositteli seuraavan Duan lukemista ramadanin viimeisenä päivänä:

ällaahummä lää tädj-’älhu ääkhiräl ‘ähdi min sijäämii
li-shähri rämädhään, wä ä‘uuthu bikä än jätlu-’ä fädjru
hääthihil läiläti illää wä qäd ghafärtä lii
Oi Allah, älä anna tämän ramadanin paaston olla viimeinen
velvollisuuteni elämässäni. Etsin turvaa Sinun luotasi, jottei
tämän yön aamu sarastaisi, ennen kuin olen saanut anteeksi.
6. Yleensä Koraanin luku saadaan päätökseen tänään,
joten sen jälkeen lue seuraava Dua:
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ällaahummäsh-rah bil qur-ään sadrii, wäs-tä’mil bil
qur-ään bädänii, wä näwwir bil qur-ään bäsarii, wä ätliq
bil qur-ään lisäänii, wä ä’innii ‘äläjhi mää äbqajtänii,
fä-innähu lää häwlä wä lää quwwätä illää bik.
Oi Allah, aukaise ymmärryksen ovet Pyhän Koraanin kautta,
jotta sydämeni ja mieleni tietäisivät totuuden, ruumiini
myötäilisi sen tahtoa, järkeni näkisi sen valon, puheestani
tulisi sujuvaa ja järkevää päivieni loppuun asti; totisesti ei ole
muuta voimaa ja valtaa kuin Sinun.
7. Lue seuraava Takbeeraat Magreb ja Isha rukousten jälkeen
sekä ’Eid Fitr aamuna Fajr ja ’Eid rukousten jälkeen:

ällaahu äkbär, ällaahu äkbär
Allah on Suurin. Allah on Suurin.

lää iläähä illällaah wällaahu äkbär
Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Allah on Suurin.

ällaahu äkbär wä lilläähil hämd
Allah on Suurin. Kaikki ylistys kuuluu Allahille.

älhämdu lilläähi ‘älää mää hädäänää
Me laulamme Allahin ylistystä,
sillä Hän on näyttänyt meille oikean tien.
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wä lähush shukru ‘älää mää äwläänää
Me kiitämme Häntä, koska Hän huolehtii meistä ja
meidän tarpeistamme.

’EID AL- FITR
1. Tee ghusl
2. Maksa Fitrah
3. Syö aamiaista ennenkuin lähdet ’Eid rukoukseen
4. Rukoile ’Eid rukous

’EID AL-FITR RUKOUS
’Eid al-Fitr on 2 rak’äh Salat, joka rukoillaan seuraavasti:
Seiso suorana, rauhallisena ja nöyränä.
Tee Nijjat: ”Rukoilen 2 rak’äh Salat ul ’Eid Fitr päästäkseni
lähemmäksi Allahia, Häntä totellakseni. ”
Aloita rukous sanomalla Takbiiratul Ehraam:

ällaahu äkbär
Allah on suurin
Ensimmäinen rak ’äh
Lue Avauksen Suura (surat al-fatiha) ja
Ylimmän suura (surat al-a’ la)
Sano:

ällaahu äkbär
Allah on suurin
Sen jälkeen tee Qunuut:
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ällaahummä ähläl kibrijää-i wäl ’ädhamäh,
wä ähläl djuudi wäl djäbäruut,
wä ähläl ’äfwi wär rahmäh,
wä ählät täqwää wäl mäghfiräh,
äs-älukä bihäqqi hääthäl jäwmil läthii djä-’ältähu
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lil-muslimiinä ’iidää,
wä li-muhämmädin sallällaahu ’äläihi wä äälihii thukhran
wä mäziidää, än tusallijä ’älää muhämmädin wä ääli
muhämmäd, wä än tudkhilänii fii kulli khairin ädkhaltä
fiihi muhämmädän wä ääli muhämmäd,
wä än tukhridjänii min kulli suuu-in äkhrädjtä minhu
muhämmädän wä äälä muhämmäd,
saläwäätukä ’äläihi wä ’äläihim,
ällaahummä innii äsälukä khairä mää sä-äläkä ’ibäädukäs
saalihuun, wä ä-’uuthu bikä mimmäs-tä-’ääthä minhu
’i-bäädukäs saalihuun
Oi Allah ylistys, erinomaisuus ja kaikkivaltius kuuluvat Sinulle.
Sinä annat armoa ja osoitat ystävällisyyttä. Pyydän Sinua,
tämän päivän tähden, jonka Sinä määräsit ilon päiväksi
muslimeille ja turvan ja kunnian lisäämiseksi Muhammadille,
Allahin siunauksen olkoon hänelle ja hänen jälkeläisilleen,
siunaamaan Muhammadia ja hänen jälkeläisiään.
Ja anna minulle kaikkea sitä hyvää, jota olet suonut
Muhammadille ja hänen jälkeläisilleen,
opeta minua pysymään erossa kaikesta pahasta aivan kuten
pidit Muhammadin ja hänen jälkeläisensä.
Olkoon Sinun siunauksesi hänellä ja heillä.
Oi Allah, pyydän Sinua antamaan minulle sitä hyvää,
jota hurskaat palvelijasi ovat pyytäneet.
Ja etsin turvaa Sinun luotasi siltä, miltä hurskaat palvelijat
etsivät turvaa luotasi.
Yllämainittu Takbiir ja Qunuut toistetaan yhteensä
viisi kertaa.
Sen jälkeen sano kuudennen kerran Takbiir ja tee
sitten ensimmäisen rak ’ähin Rukuu’ ja Sudjuud.
Toinen rak’äh
Lue Avauksen suura (surat al-fatiha) ja
sen jälkeen Auringon suura (surat ash-shams).
Sano Takbiir ja Qunuut neljä kertaa.
Kun olet sanonut viidennen kerran Takbiir tee
toisen rak’ähin Rukuu ja Sudjuud.
Sano Tashahud ja Täsliim.
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