Shaikh Ṭūsī välittää kirjassaan Miṣbāḥ al-Mutahaĵĵid seuraavan perimätiedon:
 جعلت:  فقلت،  حث من فً ناحٌتك على صوم شعبان:  قال لً أبو عبد هللا علٌه السالم: وروى صفوان بن مهران الجمال قال
 ٌا:  نعم ! إن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله كان إذا رأي هالل شعبان أمر منادٌا فنادى فً المدٌنة:  تري فٌها شٌئا ؟ قال، فداك
 أال إن شعبان شهري فرحم هللا من أعاننً على شهري، أهل ٌثرب إنً رسول هللا إلٌكم
Ṣafwān b. Mihrān al-Ĵamālilta, joka sanoi: Abū ’Abdillāh (Imām Ṣādiq) – rauha olkoon hänellä –
sanoi minulle: ”Kehoita ympärilläsi olevia paastoamaan Sha’bān kuukaudessa.”
Sanoin: ”Olkoon minä uhrisi, onko siinä (kuukaudessa) jotain erikoista?”
Hän sanoi: ”Kyllä! Totisesti Jumalan lähettiläs – siunaus ja rauha olkoon hänellä ja hänen
perheellään – oli tapana, kun hän näki Sha’bānin uuden kuun, käskeä kuuluttajaa kuuluttamaan
Madīnassa: ’Oi Jathribin asukkaat, totisesti minä olen Jumalan lähettiläs teille! Tietäkää, että
Sha’bān on minun kuukauteni. Jumala armahtakoon häntä, joka kulkee minun kanssani
kuukaudessani.”
Al-Ṣaḥīfa al-Saĵĵādijja kirjassa raportoidaan Imām Saĵĵādilta (rauha olkoon hänellä) seuraava
siunauksen toivotus Profeetta Muḥammadille, joka on suositeltavaa lukea, jokaisena Sha’bān
kuukauden päivänä keskipäivän jälkeen:

َّيَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahummä ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

ََِّّش َج َش َِّةَّإٌُّبُىة
َ
shäĵärati nnubuwwäh
profetiuden puuta

َّساٌَ َِّت
ّ ِ َِّىض َّع
ِ َِ َو
َ اٌش
wä mäuḍi’i rrisääläh
ja viestin vastaanottajia

َّفَّ ْاٌ َّالئِ َى َِّت
َِّ ٍَََو ُِ ْخخ
wä mukhtäläfi l-mälää´ikäh
ja enkeleiden vierailemia

َُِّ ٍْ َِّْ ْاٌ ِع
َِّ َو َِ ْعذ
wä mä’dini l-’ilm
ja tiedon lähdettä

َّ جَّ ْاٌ َى ْح
َِّ ٍْ ًَّ َب
َِّ َوأ َ ْه
ًِ
wä ähli bäiti l-wäḥji
ja ilmestyksen Talonväkeä

َّيَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahummä ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

َاِ َشة
َّ اس ٌَ َِّتَّ ِفًَّاٌٍُّ َج
َِّ هَّ ْاٌ َج
َِّ ٍْ ُْاٌف
ِ جَِّ ْاٌغ
äl-fulki l-ĵäärijäti fi l-luĵäĵi l-ghaamirah
runsailla aalloilla keinuvaa laivaa

َّٓ َس ِو َب َها
َّْ َِ َّٓ
َُّ َِ ْ ٌَأ
j´ämänu män rakibähää
ken nousee siihen on turvassa

َّٓح َ َش َو َها
َّْ َِ َّق
َُّ َو ٌَ ْغ َش
wä jäghraqu män tärakähää
ja ken jättää sen taakseen hukkuu

َّاسق
ِ َِ ََُّّْ ْاٌ ُّخَمَ ِذّ ٌََََُّّ ُه
äl-mutäqaddimu lähum määriq
ken ohittaa heidät joutuu eksyksiin

َََّّو ْاٌ ُّخَأ َ ِ ّخ َُّشَّ َع ْٕ ُه ََُّّْصَ ا ِهك
wä l-mutä´äkhkhiru ’änhum zäähiq
ja ken jää heistä jälkeen tuhoutuu

َّالحك
ِ ََُّّْ اٌالص ٌََََُّّ ُه
ِ َو
wä l-lääzimu lähum lääḥiq
ja ken pitää heistä kiinni menestyy

يَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahummä ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

ٍَّٓ
َِّ ْاٌ َى ْه
ِ فَّ ْاٌ َح
ِ ص
äl-kähfi l-ḥäṣiin
(joka on) varma varjelus

َ ض
ٍَّٓ
َِّ َو ِغ ٍَا
ْ ُّ ٌدَّ ْا
ِ ط ِ َّّشَّ ْاٌ ُّ ْسخ َ ِى
wä ghijääthi l-muḍṭarri l-mustäkiin
alhaisen, vaikeroivan, hädässä kutsuma

ٍَّٓ
َ اس ِب
ِ َو َِ ٍْ َجَّا ََّ ْاٌ َه
wä mälĵä´i l-hääribiin
ja pakenevien turvapaikka

ٍَّٓ
َ ِّ ص
ْ َو ِع
ِ َ ص َّ َِّتَّ ْاٌ ُّ ْعخ
wä ’iṣmäti l-mu’täṣimiin
ja suojaa hakevien suojapaikka

َّيَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahummä ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

َّىٌََّْ ُه ََُّّْ ِسضا
َُّ ٍشةََّّح َ ُى
َ
َ صالةََّّ َو ِث
ṣaläätän käthiiratän täkuunu lähum riḍaa
runsaalla siunauksella, johon he ovat tyytyväisiä

َّضاء
َِّ كَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ َو ٌِ َح
َ َيَّ ُِ َحّذََّّأَدَاءََّّ َول
wä lihäqqi muhämmädin wä ääli muḥämmadin ädää´än wä qaḍaa´ää
ja jonka kautta teemme oikeutta Muhammadille ja Muhammadin perheelle

ٍَّٓ
ََّ ْٕ ِِ ََِّّب َح ْىي
َ ِّ ٌَهَّ َولُىةََّّ ٌَاَّ َسبََّّ ْاٌ َعا
bi ḥäulin minkä wä quwwätin jää rabbä l-’äälämiin
Sinun valtasi ja voimasi avulla, oi maailmojen Herra

َّيَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahumma ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

َّاس
َِّ ٍَّٓاألَب َْش
ََّ اٌط ٍِّ ِب
ِ ٍَ اسَّاأل َ ْخ
äl-ṭṭajjibiinä l-äbraari l-äkhjäär
(jotka ovat) nuhteettomia, oikeudenmukaisia, hyviä

َُّْ ْجَّ ُحمُىلَ ُه
ََّ ٌَِّٓأ َ ْو َجب
ََّ اٌز
ällädhiinä äuĵäbtä ḥuquuqahum
joiden oikeuksien (huomioimisen) olet vaatinut meiltä

َ َّْج
َُّْ طا َعخ َ ُه ََُّّْ َو ِوال ٌَخ َ ُه
ََّ َوفَ َشض
wä färaḍtä ṭaa’ätähum wä wilääjätähum
ja joiden tottelemisen ja johtajuuden olet tehnyt meille pakolliseksi.

َّيَّ ُِ َحّذ
َِّ ًَّ َعٍَىَّ ُِ َحّذََّّ َوآ
َِّّ ص
َ ََُّّاٌٍّ ُه
ällaahummä ṣalli ’älää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd
Jumala siunaa Muhammadia ja Muhammadin perhettä

َ َوا ْع ُّ َّْشَّلَ ٍْ ِبًَّ ِب
َّطا َع ِخ َه
wä `mur qalbii biṭaa’ätik
ja tee sydämeni vankaksi Sinun tottelemista varten

َّص ٍَ ِخ َه
ِ َوالَّح ُ ْخ ِضًَِّٔ ِب َّ ْع
wä lää tukhzinii bi mä’ṣijätik
äläkä häpäise minua tottelemattomuudella Sinua kohtaan

ََّّٓ ِس ْصلِ َه
َّْ ِِ َّثَّ َعٍَ ٍْ َِّه
ََّ َََّّٓلخ ْش
َّْ َِ ََّ ساَّة
ْ َو
َ اس ُص ْلًَِّٕ ُِ َىا
wä rzuqnii muwääsäätä män qattärtä ’äläihi min rizqik
ja tee minut lempeäksi heitä kohtaan, joille olet antanut vähemmän elannostasi

َّض ٍِ َه
َّْ ِِ ًٍَََّّجَّ َع
ََّ ِب َّاَّ َوس ْع
ْ ََّٓف
bi mää wässä’tä ’äläjjä min fäḍlik
(antamaan) niistä lahjoista, mitä olet suonut minulle laajalti

ََّّٓ َع ْذ ٌِ َه
َّْ ِِ ًٍَََّّثَّ َع
ََّ َؤَش َْش
wä näshärtä ’äläjjä min ’ädlik
ja jakanut minulle oikeudenmukaisuudestasi

َّجَّ ِظ ٍِّ َه
ََّ َوأ َ ْح ٍَ ٍْخ َ ًَِّٕح َ ْح
wä äḥjäitänii täḥtä ẓillik
ja elättänyt minua varjelusi alla

َّس ٍِ َه
ََّ ٍِّ ش ْه َُّشََّٔ ِب
َ ََّوهزَا
ُ سٍِّ َِّذَّ ُس
َ َّه
wä häädhää shähru näbiijjikä säjjidi rusulik
ja tämä on Profeettasi - lähettiläiden mestari - kuukausi

َّْا
ََّ ْٕ ِِ َُّاَّْاٌزِيَّ َحفَ ْفخ َ َّه
َُّ ش ْع َب
َ
ّ ِ هَّ ِباٌش ْح َّ َِّتَّ َو
ِ اٌشض َْى
shä’bänu l-lädhii ḥäfäftähuu minkä bi l-rraḥmäti wä l-rriḍwään
Sha’bān, jonka olet kietonut armoosi ja tyytyväisyyteesi

َّاِ ِه
َُّ َ سٍ َََُّّ ٌَ ْذأ
َّّ َّصٍى
َّّ َّي
َُّ سى
ََّ اٌزِيَّ َو
ِ ٍَ ِاِ َِّهَّ َول
ِ ٍَ ص
ُ اَّْ َس
ِ ًَِّبَّف
َ للاَُّ َعٍَ ٍْ َِّهَّ َوآ ٌِ َِّهَّ َو
َ َِّللا
ällädhii käänä rasuulu l-laahi ṣalla l-laahu ’äläihi wä äälihi wä sällämä jä´däbu fii ṣijäämihi wä
qijäämih
jolloin Jumalan lähettiläällä – siunaus ja rauha olkoon hänellä ja hänen perheellään – oli
tapana ponnistella paastoamalla ja rukoilemalla

َّاِ ِه
ِ ٌَفًٌََِّ ٍَا ٌٍِ َِّهَّ َوأ
fii läjääliihi wä äjjäämih
sen päivinä ja öinä

َ هَّفًَِّإ ْو َش ِاِ َِّهَّ َوإ ْع
َّاِ ِه
َِّّ اِ َِّهَّإٌَىَّ َِ َح
ََّ ٌَََّّبُ ُخىعا
ِ َّ ًَّ ِح
ِ ظ
bukhuu’än läkä fii ikraamihii wä i’ẓaamihii ilää mäḥälli ḥimäämih
tottelevaisena Sinua kohtaan, ylistäen ja julistaen sen (kuukauden) tärkeyttä, aina loppuun
saakka

َّسٕخِ َِّهَّفٍِ ِه
َِّ ِٕاٌٍّ ُهََُّّفَأ َ ِعٕاَّ َعٍَىَّاإل ْسخ
ُ َِاَّْب
ällaahummä fä ä-’innää ’älä l-istinääni bi sunnätihii fiih
Jumala auta meitä seuraamaan hänen esimerkkiään tänä kuukautena

ًََّّاٌشفَا َع َِّتٌََّذَ ٌْ ِه
َِّ ٍْ ََٔو
wä näili l-shshäfää’äti lädäih
ja auta meitä saavuttamaan läheisyys häneen

َّش ِفٍعاََّّ ُِشَفعا
َّْ اٌٍّ ُهََُّّ َو
َ ًٌَِّ َُّاج َع ٍْ َّه
ällaahummä wäĵ’älhu lii shäfii’än mushäffä’ää
Jumala salli hänen puhua minun puolestani

َ َو
َّْهَّ َِ ْه ٍَعا
ََّ ٌٍَط ِشٌماََّّإ
wä ṭariiqan iläikä mähjä’ää
ja toimia selkeänä polkuna sinua kohti;

َّاضٍا
ََّ َاج َع ًٌٍََِّْٕ َّهَُّ ُِخ ِبعاََّّ َحخىَّأ َ ٌْم
ْ َو
ِ انَّ ٌَ َّْى ََََّّ ْاٌ ِم ٍَا َِ َِّتَّ َع ًَِّّٕ َس
wäĵ’älnii lähuu muttäbi’än ḥättää älqaakä jäumä l-qijäämäti ’ännii raaḍijää
ja tee minusta hänen seuraajansa, kunnes tapaan Sinut Ylösnousemuksen päivänä minuun
tyytyväisenä

ََّاضٍا
َّْ َو َع
ِ َّٓرُُٔىبًَِّغ
wä ’än dhunuubii ghaaḍijää
ja syntini huomioimatta

َّْا
ََّ ْٕ َِِّ ًٌَِّ َّْج
ََّ لَ َّْذَّأ َ ْو َجب
َ اٌشض َْى
ّ ِ هَّاٌش ْح َّ َّتََّ َو
qad äujäbtä lii minkä l-rraḥmätä wä l-rriḍwään
näin ollen Sinun tulisi antaa minulle armosi ja tyytyväisyytesi

َّاس
َِّّ اسَّ َو َِ َح
َِّ اسَّ ْاٌمَ َش
ََّ ََوأ َ ْٔضَ ٌْخًََِّٕد
ِ ٍَ ًَّاأل َ ْخ
wä änzältänii däära l-qaraari wä mäḥallä l-äkhjäär
ja asuttaisit minut Ikuiseen Taloon ja Hyvien Majapaikkaan.

