DUA IFTITAH

ِن
َ  أ َ ْفزَزِ ُخ اٌثََّٕب َء ثِ َذ ّْذِّٟٔ  َُّ إُٙ ٌٍّا

Ällaahommä innii äftätiḥuth- thänaaʾä biḥämdek
Oi Jumala, aloitan ylistykseni ylistämällä Sinua

،ة ثِ َّ ِّٕ َه
َ ْٔ َ أَٚ
َّ ٌٍِ ٌ غ ِذّد
ِ اَٛ ص
َ ُِ ذ

wä äntä musäddidon liṣ- ṣäwaabi bimännek
sillä suosiollisuudessasi Sinä johdatat meidät aina oikealle tielle

،اٌش ْد َّ ِخ
َ ْٔ َ  َم ْٕذُ أََّٔ َه أ٠ْ َ أَٚ
ِ اٌش
َّ َٚ ِٛ ظغِ ْاٌ َؼ ْف
َّ ُُ ذ أ َ ْس َد
ِ ْٛ َِ َِٟٓ ف١ِّ اد

wä äiqantu ännäkä äntä örḥämur- raaḥemiinä fi mäuḍeʿel- ʿäfwi wär- räḥmäh
ja olen varma, että Sinä olet armollisin kaikista niistä, jotka osoittavat armoa ,silloin kun annetaan
anteeksi ja osoitetaan armoa

،اٌ ِّٕ ِم َّ ِخَٚ ظغِ إٌَّ َىب ِي
َ َ أَٚ
ِ ْٛ َِ َِٟٓ ف١شذُّ ْاٌ ُّ َؼبلِ ِج

wä äshäddul- muaaqebiinä fi mäuḍeʿn- näkaali wän- näqemäh
ja ankarin, mitä tulee mallinkelpoisiin rangaistuksiin ja nuhteisiin väärintekijöille

َ َ ْاٌؼَٚ بء
َ أ َ ْػَٚ
.ظ َّ ِخ
ِ َ٠ظغِ ْاٌ ِىج ِْش
ِ ْٛ َِ َِٟٓ ف٠ظ ُُ ْاٌ ُّز َ َج ِجّ ِش

wä äʿẓämul- mutädjäbberiinä fi mäuḍeʿel- kebrijaaʾi wäl- ʿäẓämäh
ja Mahtava, Kaikkivaltias, absoluuttisen voiman ja mahdin valtakunnassa.

، َِ ْغأٌََزِ َهَٚ  دُ َػبئِ َهِٟ فٌِٟ ذ
َ ْٔ  َُّ أ َ ِرُٙ ٌٍّا

Allaahommä ädhentä li fi duʿaaʾikä wä mäsʾälätek
Oi Jumala, Sinä olet sallinut minun rukoilla ja pyytää Sinulta,

،ٟ ُغ ِِ ْذ َد ِز١ِّ ع
َ ب٠َ فَب ْع َّ ْغ

fäsmäʿ ja sämiiʿu medḥäti
siis kuuntele, oi Kaikenkuuleva, ylistykseni

،ِٟرَْٛ  ُُ دَػ١َب َس ِد٠ ْأ َ ِجتَٚ

wä ädjib ja räḥiimu däʿwäti
ja vastaa, Armahtaja, pyyntööni

،ِٟػثْ َشر
ُ ُب َغف٠َ ًْ ِأَلَٚ
َ سٛ

wä äqel jää ghäfuuru ʿäthräti
ja anna anteeksi, Syntien peittäjä.

،بَٙ َ  ِِ ْٓ ُو ْشثَ ٍخ لَ ْذ فَ َّش ْجزِٟٙ ٌَب إ٠ ُْ فَ َى
fäkäm jää ilaahi min korbötin qad färradjtähää
Kuinka usein, oi Jumalani, olet päästänyt minut vääryydestä

،بَٙ َ ش ْفز
َ َ لَ ْذ َوٛ
ٍ ُّ ُ٘ َٚ

wä homuumin qad käshäftähää
ja karkottanut niin monta suruani

،بَٙ َ  َػثْ َش ٍح لَ ْذ أَلَ ٍْزَٚ

wä ʿäthratin qad äqaltähää
ja sivuuttanut niin monta hairahdustani

،بَٙ َ  َس ْد َّ ٍخ لَ ْذ َٔش َْشرَٚ

wä raḥmätin qad näshärtähää
ja suonut niin paljon Armeliaisuuttasi

ب؟َٙ َ  َد ٍْمَ ِخ َثالءٍ لَ ْذ فَ َى ْىزَٚ

wä ḥälqati bälaaʾin qad fäkäktähää
ja vapauttanut niin monesta vastoinkäymisestä?

ً ٌَذاَٚ الَٚ ًبدجَخ
ِ ص
َ َز َّ ِخ ْز٠ ُْ ٌَ ِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil-lädhi läm jättäkhidh ṣaaḥibätän wä lää wälädää
Ylistys olkoon Jumalalle, joka ei ole ottanut vaimoa eikä poikaa

ٌ َ ُى ْٓ ٌَُٗ ش َِش٠ ُْ ٌََٚ
 ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠

wä läm jäkun lähu shäriikun fil- mulk
eikä Hänellä ole kumppania hallitsemisessa

.ًشا١ َو ِجّ ْشُٖ ر َ ْى ِجَٚ  َِِٓ اٌزُّ ِّيٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ

wä läm jäkun lähu wälijjon minädh- dholli wä käbbirhu täkbiiraa
eikä Hänellä ole ketää suojelijaa Itsenäisyydessään ja suurentajaa Suurenmoisuudessaan.

.بَٙ ٍِّ غِ ِٔ َؼ ِّ ِٗ ُو١ِّ  َجٍَٝ َػ،بَٙ ٍِّ بِ ِذ ِٖ ُو
ِ غِ َِ َذ١ِّ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ ِث َج

Älḥämdu lilläähi bidjämiiʿi mäḥäämidihi kullihää, ʿälää djämiiʿi niʿämihi kullihää
Ylistys olkoon Jumalalle kaikessa kiitollisuudessa, kaikista Hänen siunauksistaan,

،ِٗ  ُِ ٍْ ِىِٟعبدَّ ٌَُٗ ف
َ ُِ  الِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil-lädhi lää muḍaaddä lähu fii mulkeh
Ylistys olkoon Jumalalle , jonka hallitsemista ei kukaan voi vastustaa

.ِٖ  أ َ ِْ ِشٟع ٌَُٗ ِف
َ َبص
ِ ُِٕ الَٚ

wä lää munääziʿä lähu fii ämrih
eikä määräyksiä haastaa.

،ِٗ  خ ٍَْ ِمِٟه ٌَُٗ ف٠
َ  ال ش َِشِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز
Älḥämdu lilläähil- lädhii lää shäriikä lähu fii khalqeh
Ylistys olkoon Jumalalle, jolla ei ole neuvonantajaa sekoittamassa Hänen luomakuntansa toimintaa

َ  َػَِٟٗ ٌَُٗ ف١ش ِج
.ِٗ ِظ َّز
َ الَٚ

wä lää shäbiihä lähu fii ʿäẓamätih
eikä ketään Hänen kaltaistaan Hänen suuruudessaan.

،ُُٖ َد ّْذَٚ ُٖك أ َ ِْ ُش
ِ ٍَْ  ْاٌخِٟ فْٟاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ ْاٌفَب ِش

Älḥämdu lilläähil- fääshi fil- khalqi ämruhu wä ḥämdoh
Ylistys Jumalalle, jonka määräykset ja ylistykset vallitsevat luomakunnassa.

َّ
،ُُٖاٌظب ِ٘ ِش ثِ ْبٌ َى َش َِ َِ ْجذ

äẓ- ẓaahiri bil- kärami mädjdoh
Hänen loistonsa näkyy Hänen Suopeudessaan,

،ََُٖذ٠  ِدْٛاٌجَب ِع ِػ ِث ْبٌ ُج

älbääsiṭi bil- djuudi jädäh
Hänen ilmeinen ylitsevuotava Anteliaisuus on kaikkien saatavilla,

،ُُٕٗص خَضَ ا ِئ
ُ ُ ال ر َ ْٕمِٞاٌَّز

ällädhi lää tänquṣu khazääʿinoh
Hänen ääretön antinsa ei koskaan tyrehdy

ً  َو َشِبَٚ ً داٛبء إالَّ ُج
َ ذُُٖ َوثْ َشح ُ ْاٌ َؼ٠ال ر َ ِضَٚ
ِ ط

wä lää täziduhu käthratul- ʿäṭaaʾi illää djuudän wä käramää
ja nämä vauraat antimet vain lisäävät Hänen anteliaisuuttaan ja jalomielisyyttään.

ُ  ْاٌ َؼ ِضَٛ ُ٘ َُّٗٔإ
.بة
ُ َّ٘ َٛ ٌض ْا٠

ʾinnähu huwäl- ʿäziizul- wähhääb
Totisesti Hän on Mahtava, Sallija.

،ش١
ٍ ِالً ِِ ْٓ َوث١ٍِ َ أ َ ْعأٌَُ َه لِّٟٔ  َُّ إُٙ ٌٍّا

Ällaahummä innii ʾäsʿälukä qaliilän min käthiir
Oi Jumala, pyydän vähän runsaudestasi

 َّ ٍخ١ ِٗ َػ ِظ١ْ ٌَ إَِٟ َغ َدب َج ٍخ ِث

mä’ä ḥäädjätin bii iläihi ʿäẓiimäh
suurelle tarpeelleni

،ش١
َ ٕ ِغَٚ
ٌ  َو ِثِٞ ِػ ْٕذَٛ َُ٘ٚ ٌُ ٠َِبن َػ ُْٕٗ لَذ

wä ghinääkä ʿänhu qadiimun wä huwä ʿindii käthiir
Sinä et ole sitä tarvinnut aikojen alusta saakka ja minulle se on suunnaton

.ش١ِ
ٌ َغ٠ ًٌ ْٙ ع
َ  َْه١ٍَ َػَٛ ُ٘ َٚ

wä huwä ʿäläikä sählun jäsiir
ja Sinulle helppo ja yksinkertainen.

َّ َُّ ُٙ ٌٍّا
،ِٟػ ْٓ رَ ْٔج
َ  َنَٛ إْ َػ ْف

Ällaahummä innä ʿäfwäkä ʿän dhänbii
Oi Jumala anna anteeksi syntini

،ِٟئَز١َط
ِ صَ َن َػ ْٓ خٚب
ُ ر َ َجَٚ

wä tädjäwuzäkä ʿän khaṭiiätii
ja jätä huomioonottamatta virheeni,

ُ ْٓ ص ْف َذ َه َػ
،ِّٟ ٍْ ظ
َ َٚ

wä ṣäfḥäkä ʿän ẓulmii
ja ole suopea hankalalle käyttäytymiselleni

،ٍِٟ َّ خِ َػ١ِ لَجٍَٝ ِعزْ َش َن َػَٚ

wä siträkä ʿälää qabiiḥi ʿämälii
ja peitä häpeälliset tekoni

َ  ِػ ْٕذَ َِب َوبَْ ِِ ْٓ َخِِٟ ش ُج ْش١
ِٞ َػ ّْذَٚ ٞطئ
ِ ِ ِد ٍْ َّ َه َػ ْٓ َوثَٚ

wä ḥilmäkä ʿän käthiiri djurmii ʿindämää käänä min khaṭaʾii wä ʿämdii
ja peitä runsaat rikkomukseni, jotka olen tehnyt erheellisesti ja tietoisesti,

ْ َأ
، ِِ ْٓ َس ْد َّزِ َهِٟٕ َ  َسصَ ْلزِٞ ِججُُٗ ِِ ْٕ َه اٌَّزْٛ َ  أ َ ْْ أ َ ْعأٌََ َه َِب ال أ َ ْعزٟ ِفِٟٕ غ َّ َؼ

äṭmäʿänii fii än äsʾäläkä mää lää ästäudjibuhu minkäl- lädhii razäqtänii min raḥmätik
kaikki nuo saivat minut pyytämään Sinulta sitä mitä en ansaitse, jotta soisit minulle armostas,

، ِِ ْٓ لُ ْذ َسرِ َهَِٟٕز٠ْ أ َ َسَٚ

wä äräitänii min qudrätik
ja osoittaisit minulle voimasi

، ِِ ْٓ إ َجبثَزِ َهَِٟٕ َػ َّش ْفزَٚ

wä ʿärräftänii min idjääbätik
ja merkin vastauksestasi.

،ًن ِإِٓبٛ
َ ػ
ُ ص ْشدُ أ َ ْد
ِ َف
fäṣirtu äduukä ääminää
Pyydän Sinulta luottavaisesti

،ً ِجالَٚ الَٚ ً أ َ ْعأٌَُ َه ُِ ْغزَأِْٔغب ً ال خَبئِفبَٚ

wä äsälukä mustäʾnisää lää khaaʾifän wä lää wädjilää
ja vetoan Sinuun kainostelematta ja ilman pelkoa,

، َْه١ٌَ ِٗ إ١صذْدُ ِف
َ َ َّب ل١ َْه ِف١ٍَُِ ِذالً َػ

mudillän ʿäläikä fiimää qaṣadtu fiihi ʾiläik
hartaasi pyytäen mitä esitin sinulle.

َ ئْ أ َ ْث
ْ َف
، َْه١ٍَ َػٍِٟ ْٙ  َػز َ ْجذُ ثِ َجِّٟٕ طأ َػ

fäʾin äbṭaʾä Ännii Äätäbtu bidjählii ʿäläjk
Vastauksesi viipyessä tietämättömyydessäni syytän Sinua,

َ  أ َ ْثٌَِٞ َؼ ًَّ اٌَّزَٚ
،سٛ
ِ ُِ ُ  ٌِ ِؼ ٍْ ِّ َه ِث َؼبلِ َج ِخ األٌِٟ  ٌْش١ َخَٛ ُ٘ ِّٟٕ طأ َ َػ

wä läʿälläl- lädhii äbṭaʾä ʿännii huwä khairun lii liʿilmikä biʿääqibätil- ʾumuur
vaikka kenties viivytys onkin siunaus sinänsä, sillä Sinä yksin tiedät kaikki seuraukset.

،ٟ
ْ َ ّب ً أ٠ َو ِشٝ
َّ ٍَُ ِِ ْٕ َه َػ١ٍ  َػ ْج ٍذ ٌَ ِئٍَٝص َج َش َػ
ً ٌَْٛ َِ فٍََ ُْ أ َ َس

fäläm ärä mäwlän käriimän äṣbära ʿälää ʿäbdin läʾiimin minkä ʿäläjjä
En tiedä yhtään Herraa, joka on yhtä suopea huonoille palvelijoille kuin Sinä olet minulle.

، َػ ْٕ َهٌِّٟ َٚ ُ  فَأِٟٔٛػ
ُ  إَّٔ َه ر َ ْذ،ِ ّبسة
َ َ٠

jää rabbi, innäkä tädʿuunii fäʾuwällii ʿänk
Oi Herra, totisesti Sinä kutsut, mutta minä kieltäydyn siitä.

، َْه١ٌَط إ
ُ رَز َ َذجَٚ
ُ َّ فأَر َ َجغٟ
َّ ٌََّت إ

wä tätäḥäbbäbu iläjjä fäʾätäbäghghaḍu iläjk
ja Sinä tunnet minut, mutta minä en välitä Sinusta,

 فَال أ َ ْلجَ ًُ ِِ ْٕ َهٟ
َّ ٌَدَّدُ إَٛ َ رَزَٚ

wä tätäwäddädu iläjjä fälää äqbälu mink
ja osoitat kiintymystäsi minuun, mutta minä en vastaa Sinulle.

َ َّ  اٌزٟ
، َْه١ٍَ َي َػُّٛ ط
َ ٌِ َّْ َ َوأ

käʾännä lijät- täṭawwulu ʿäläjk
Aivan kuin anelisit minua,

،ٟ
ْ َٚ ٌِٟ اٌش ْد َّ ِخ
َّ َِِٓ  َّْٕ ْؼ َه ر ٌِ َه٠َ ُْ ٍََف
َ اإلد
ِ غ
َّ ٌَبْ إ

fäläm jämnäʿkä dhäälikä minär- raḥmäti lii wäl-ʾiḥsääni iläjjä
silti et kiellä minulta Siunauksiasi ja Armeliaisuuttasi antamalla Suosioitasi

، َو َش ِِ َهَٚ ِن
ُّ َاٌزَّفَٚ
َ دٛ ِث ُجٟ
َّ ٍَع ًِ َػ

wät- täfäḍḍulu ʿäläjjä bidjuudikä wä käramik
ja siunamaalla minua Mahdissasi ja Runsaskätisyydessäsi.

غب ِٔ َه
ْ َ ِٗ ِثف١ْ ٍَ ُج ْذ َػَٚ ًَ ِ٘ بس َد ُْ َػ ْجذَ َن ْاٌ َجب
ْ ًِ ع
ْ َف
َ إد

färḥäm ʿäbdäkäl- djäähilä wä djud ʿäläjhi bifäḍli iḥsäänik
Siispä armahda tietämätöntä palvelijaasi ja anna hänelle Suosiollisuudestasi,

.ٌُ ٠ادٌ َو ِشَٛ إَّٔ َه َج

ʾinnäkä djäwäädun käriim
totisesti olet Jalomielinen, Antelias.

،ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ َِب ٌِ ِه ْاٌ ُّ ٍْ ِه
Älḥämdu lilläähi määlikil- mulk
Ylistys Jumalalle, maailmankaikkeuden Valtiaalle, joka

، ْاٌفُ ٍْ ِهُِٞ ْج ِش
mudjril- fulk
antaa alusten seilata (merillä),

،ِبح٠َ اٌش
ّ ِ غ ِ ّخ ِش
َ ُِ

musäkhkhirir- rijääḥ
hallitsee tuulia,

،ِصجَبح
ْ ك اإل
ِ ٌِ فَب

fääliqil- ʾiṣbääḥ
tuo aamun sarastuksen,

،ٓ٠ِ
ِ َّّبْ اٌذ
ِ ٠َد

däjjäänid- diin
hallitsee uskontoa,

. َٓ١ِّ ٌََسةّ ِ ْاٌؼَب

rabbil- ʿäälämiin
on maailmojen Herra.

،ِٗ ِّ ٍْ  ِد ٍْ ِّ ِٗ َث ْؼذَ ِػٍَْٝاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ َػ

Älḥämdu lilläähi ʿälää ḥilmihi bäʿdä ʿilmih
Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle Hänen suopeudessaan, vaikka Hänellä on kaikki tieto

،ِٗ ِ ِٖ ثَ ْؼذَ لُ ْذ َسرِٛ  َػ ْفٍَٝ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ َػَٚ

wäl-ḥämdu lilläähi ʿälää ʿäfwihi bäʿdä qudrateh
ja kaikki ylistys kuuluu Jumalalle Hänen Armahtavaisuudessaan, vaikka Hänellä on kaikki valta,

ُ ٍَٝ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ َػَٚ
ِٗ ع ِج
َ  َغِٟ ِي أََٔبرِ ِٗ فٛغ

wäl- ḥämdu lilläähi ʿälää ṭuuli änäätihi fii ghaḍabeh
ja kaikki ylistys kuuluu Jumalalle Hänen armonajastaan, provosoinnista huolimatta

.ُذ٠ُ ِش٠  َِبٍَٝ لَبد ٌِس َػَٛ ُ٘ َٚ

wä huwä qaadirun ʿälää mää juriid
ja Hän kykenee tekemään mitä haluaa.

،ك
ِ ٍَْ ك ْاٌخ
ِ ٌِ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ خَب

Älḥämdu lilläähi khaaliqil- khalq
Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, luomakunnan Luojalle,

،ق
ّ ِ َثب ِع ِػ
ِ اٌش ْص

bääsiṭir- rizq
elannon suojalle

،ِصجَبح
ْ ك اإل
ِ ٌِ فَب

Fääliqil -ʾiṣbääḥ
aamunkoiton suojalle

َاإل ْٔ َؼ ِبَٚ ًِ ع
ْ َ ْاٌفَٚ َاإل ْو َش ِاَٚ  ْاٌ َجال ِيِٞر

Dhil- djälääli wäl- ʾikraami wäl- fäḍli wäl- ʾinʿääm
jolle kuuluu kunnia, anteliaisuus ja armo ja kiitollisuus

،ُٜ َش٠  َثؼُذَ فَالِٞاٌَّز

Ällädhi bäʿudä fälää juraa
Hän on näön ulottumattomissa

،َٜٛ ذَ إٌَّ ْجِٙ ش
َ َة ف
َ لَ ُشَٚ

Wä qarubä fäshähidän- nädjwää
mutta kuulee kuiskatut salaisuudet,

.ٌَٝر َ َؼبَٚ بس َن
َ ر َ َج

täbääräkä wä täʿäälää
siunattu ja ylistetty olkoon Hän.

،ٌُُُٗؼَب ِد٠ ع
ٌ َبص
ِ ُِٕ ٌَُٗ ْظ
َ ١ٌَ ِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil- lädhii läjsä lähu munääziʿun juʿäädiluh
Ylistys Jumalalle, jolla ei ole ketään vertaista haastajanaan

،ٍُُُٗشَب ِو٠ ٌٗ١ش ِج
َ الَٚ

wä lää shäbiihun jushääkiluh
eikä ketään kaltaistaan

َ الَٚ
،ُُٖبظذ
ٌ ِٙ ظ
ِ ُ َؼ٠ ش١

wä lää ẓahiirun juʿääḍiduh
eikä auttajaa avustajanaan

، َش ِث ِؼ َّضرِ ِٗ األ َ ِػ َّضا َءَٙ َل

qähära biizzätihil- ʾäʿizzääʾ
Hän kesyttää vaikutusvaltaiset Voimallaan

َ ُظ َّ ِز ِٗ ْاٌؼ
َ ظ َغ ٌِ َؼ
،ظ َّب ُء
َ اَٛ َ رَٚ

wä täwääḍäʿä liʿäẓamätihil- ʿuẓamääʾ
ja nöyryyttää mahtipontiset Suuruudellaan,

.َشَب ُء٠ فَ َجٍَ َغ ِثمُ ْذ َس ِر ِٗ َِب
fäbälägha biqudratihi mää jäshääʾ
voimallaan Hän tuo toteen tahtonsa.

،ِٗ ٠َِٓ أَُٔبد١ ِدُِٟٕج١ُ ِج٠ ِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil- läthii judjiibunii ḥiinä ʾunäädiih
Ylistys kuuluu Jumalalle, joka vastaa minulle aina kun kutsun Häntä,

،ِٗ ١ْص
ِ أََٔب أَػَٚ ٍ َسحْٛ  ُو ًَّ َػٟ
َّ ٍَ ْغز ُ ُش َػ٠َ َٚ

wä jästuru ʿäläjjä kullä ʿäuratin wä änä äʿṣiih
ja peittää puutteeni, vaikka olen tottelematon Hänelle,

ّ ِ َُؼ٠َٚ
،ِٗ ٠بص
ِ  فَال أ ُ َجٟ
َّ ٍَظ ُُ اٌ ِّٕ ْؼ َّخَ َػ

wä juʿäẓẓimun- neʿmätä ʿäläjjä fälää ʾudjääziih
ja antaa minulle suurimmat suosionsa, vaikka en ole kiitollinen.

َ ئ َ ٍخ لَ ْذ أ َ ْػ١َِٕ٘  ِ٘جَ ٍخْٛ َِ ْٓ ِِ ُْ فَ َى
،ِٟٔطب

fäkäm min mäuhibätin häniiʾätin qad äʿṭaanii
Kuinka paljon Hän on antanut minulle siunauksia

،ِٟٔ فَ ٍخ لَ ْذ َوفَبٛ َّ ٍخ َِ ُخ١ َػ ِظَٚ

wä ʿäẓiimätin mäkhuufätin qad käfäänii
ja kääntänyt pois hirvittäviä vaaroja

؟ِِٟٔٔمَ ٍخ لَ ْذ أ َ َساُِٛ  َج ٍخْٙ َثَٚ

wä bähdjätin muuniqatin qad äraanii
ja suonut iloja?

،ًبِذا
ِ  ِٗ َد١ْ ٍَ َػِْٟٕفَأُث

fäʾuthnii ʿäläjhi ḥäämidää
Siksi ylistän Häntä kiitollisena

.ًغ ِجّذب
َ ُِ ُٖأ َ ْر ُو ُشَٚ

wä ädhkuruhu musäbbiḥää
ja mainitsen Hänet haltioituneena.

،ُُٗز َهُ ِد َجبثْٙ ُ٠  الِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil- lädhii lää juhtäku ḥidjääbuh
Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle , jonka suojaa ei voi murtaa

،ُُُٗ ْغٍَ ُك ثَبث٠ الَٚ

wä lää jughläqu bääbuh
ja jonka ovea ei ole teljetty

،ٍُُِٗعبئ
َ ُُّ َشد٠ الَٚ

wä lää juraddu sääʾiluh
ja jonka etsijää ei torjuta

.ٍَُُِّٗت ِآ
ُ ١ُ َخ٠ الَٚ

wä lää jukhajjäbu ʾaamiluh
ja johon toivonsa asettanut ei tule pettymään.

، َٓ١ُؤْ ِِ ُٓ ْاٌخَبئِ ِف٠ ِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu liläähil- lädhii juʾminul- khaaʾifiin
Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, joka turvaa pelokkaita

، َٓ١صب ٌِ ِذ
َّ ٌ اَُٟٕ ِ ّج٠َٚ

wä junädjdjiṣ- ṣaaliḥiin
ja auttaa oikeamielisiä

، َٓ١عؼَ ِف
ْ َ َ ْشفَ ُغ ْاٌ ُّ ْغز٠َٚ

wä järfäʿul- mustäḍʿäfiin
ja ylentää heikkoja

، َٓ٠ع ُغ ْاٌ ُّ ْغز َ ْى ِج ِش
َ ٠َ َٚ

wä jäḍaʿul- mustäkbiriin
ja hävittää itsevaltiaat

َٓ ؛٠ف آخ َِش
ُ ٍِ َ ْغز َ ْخ٠َٚ ً وبٍُُِٛ ُ ٍِهْٙ ُ٠َٚ

wä juhliku muluukän wä jästäkhlifu ääkhariin
ja tuhoaa hallitsijat ja asettaa uudet

، َٓ٠َّبس
ِ َ ْاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ لَٚ
ِ بص ُِ ْاٌ َجج

wäl- hämdu lilläähi qaaṣimil- djäbbääriin
Ja ylistys kuuluu Jumalalle tyrannien hävittäjälle,

َّ ش١
، َٓ١ِّ ٌِ اٌظب
ِ ُِِج

mubiiriẓ- ẓaalimiin
epäoikeudenmukaisten tuhoajalle,

، َٓ١بس ِث
ِ َٙ ٌُِ ْذ ِس ِن ْا
modrikil- hääribiin
karkulaisten sieppaajalle,

َّ َٔ َىب ِي
، َٓ١ِّ ٌِ اٌظب

näkääliẓ- ẓaalimiin
epäoikeudenmukaisten rankaisijalle,

، َٓ١ص ِش ِخ
ْ َ خِ ْاٌ ُّ ْغز٠ص ِش
َ

ṣariikhil- mustäṣrikhiin
avun etsijöiden auttajalle,

َّ د
، َٓ١اٌطب ٌِ ِج
ِ ظغِ َدب َجب
ِ ْٛ َِ

mäuḍiʿi ḥäädjäätiṭ- ṭaalibiin
rukoilijoiden tarpeiden täyttäjälle,

. َٓ١ِِِٕ ُِْ ْؼز َ َّ ِذ ْاٌ ُّؤ

moʿtämädil- muʾminiin
uskovaisten tukijalle.

،بَٙ ُٔع َّىب
َّ ٌػذُ ا
ُ َزِ ِٗ ر َ ْش١ ِِ ْٓ َخ ْشِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز
ُ َٚ غ َّب ُء

Älḥämdu lilläähil- lädhii min khashjätihi tärʿudus- sämääʾu wä sukkäänuhää
Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, jonka pelosta taivaat ja sen asukkaat tärisevät ja vapisevat

،بسَ٘ب
ُ َٚ ض
ُ ف األ َ ْس
ُ َّّ ػ
ُ ر َ ْش ُجَٚ

wä tärdjuful- ʾärḍu wä ʿummääruhää
ja maa ja sen asukkaat tutisevat ja värisevät

،بَٙ  َغ َّ َشا ِرَٟ ْغ َج ُخ ِف٠ ْٓ َِ َٚ بس
ُ  ُج ْاٌ ِج َذُّٛ َ رَٚ

wä tämuudjul- biḥääru wä män jäsbäḥu fii ghamäraatihää
ja meret, ja niissä kelluvat ja uivat, yhdessä kiihtymyksestä ja hulinasta

.ُّللا
ّ ال أ َ ْْ َ٘ذَأَبْٛ ٌَ ِٞ
َ زَذْٙ ٌَِٕ  َِب ُوَّٕبَٚ زَاٌِٙ  َ٘ذَأَبِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älhämdu lilläähil- lädhii hädäänää lihäädhä hädäänää lihäädhä wä mää kunnää linähtädijä läu
lää än hädäänäl- laah
kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, joka on johdattanut meidät ja emme olisi johdatettu oikealle, ellei
Hän johdattanut meitä.

،ُ ْخٍَ ْك٠ ُْ ٌََٚ  ْخٍُ ُك٠َ ِْٞاٌ َذ ّْذُ ِ ّلِلِ اٌَّز

Älḥämdu lilläähil- lädhii jäkhluqu wä läm jukhläq
Ylistys kuuluu Jumalalle, joka luo, mutta jota ei ole luotu.

،ُ ْشصَ ُق٠ الَٚ َ ْش ُص ُق٠َٚ

wä järzuqu wä lää jurzuäq
ja antaa elannon, eikä itse tavitse elantoa,

ْ ُ٠ الَٚ ُُ ط ِؼ
ْ ُ٠َٚ
،ُُ ط َؼ

wä juṭʿimu wä lää juṭʿäm
ja antaa ruokaa syötäväksi, eikä itse tarvitse ruokaa

،َب َء١ذُ األ َ ْد١ِّ ُ٠َٚ

wä jumiitul-ʾḥjääʾ
ja saa elävät kuolemaan

،َٝرْٛ َّ ٌ ْاٟ١ِ ُ ْذ٠َٚ

wä juḥjil- mäutää
ja kuolleet elämään

، ُدُّٛ َ٠  الٟ
ٌّ  َدَٛ ُ٘ َٚ

wä huwä ḥäjjun lää jämuut
ja Hän on ikuinen eikä kuole

، ُْش١َ ِذ ِٖ ْاٌ َخ١ِث
bijädihil- khäjir
Hänen käsissään on kaikki hyvä

.ش٠ِ
َ ًِّ  ُوٍَٝ َػَٛ ُ٘ َٚ
ٌ ءٍ لَذْٟ ش

wä huwä ʿälää kulli shäjʾin qadiir
ja Hänellä on kaikki valta

 ٌِ َهٛع
َ  ُِ َذ َّّ ٍذ َػ ْجذٍَٝص ًِّ َػ
ُ  َسَٚ ِن
َ َُّ ُٙ ٌٍّا

Ällaahummä ṣalli ʿälää muḥämmädin ʿäbdikä wä rasuulik
Oi Jumala, siunaa Muhammad, palvelijasi ja lähettilääsi

جِ َه١ َد ِجَٚ ّ َه١ِ ص ِف
َ َٚ  ِٕ َه١ِِ َ أَٚ

wä ämiinikä wä ṣafijjikä wä ḥäbiibik
joka on uskottusi ja ystäväsi ja läheisesi

، َش ِر َه ِِ ْٓ خ ٍَْ ِم َه١َ  ِخَٚ

wä khijäratikä min khalqik
ja valittusi luomakunnassasi

، َدبفِ ِع ِع ِ ّش َنَٚ

wä ḥääfiẓi sirrik
ja sakramenttiesi kantaja

عبالرِ َه
َ  ُِ َج ٍِّغِ ِسَٚ

wä mubällighi risääläätik
ja merkittävin lähettilääsi

ًَ َّ أ َ ْجَٚ َٓغ
َ أ َ ْف
َ أ َ ْدَٚ ًَ ع

äfḍalä wä äḥsänä wä ädjmäl
(joka on) erinomaisin, ainutlaatuisin, kaunein,

َّٝ ْٔ َ أَٚ ٝأ َ ْص َوَٚ ًَ َّ أ َ ْوَٚ

wä äkmälä wä äzkää wä änmää
ja täydellisin ja oikeamielisin ja menestynein,

ْ َ أَٚ ت
ْ َ أَٚ
َٕٝأ َ ْعَٚ  َشَٙ غ
َ َ١غ

wä äṭjäbä wä äṭhärä wä äsnää
miellyttävin ja täydellisesti puhdistetuin ja ylevin

ذ
َ بس ْو
َ ١ٍَّص
َ أ َ ْوث َ َش َِبَٚ
َ  َثَٚ ْذ

wä äkthära mää ṣalläjtä wä bääräkt
joka on saanut eniten parhaita siunauksia ja etuja

ذ
َ ْٕ َّٕر َ َذَٚ ذ
َ ّْ ر َ َش َّدَٚ

wä täraḥḥämtä wä täḥänänt
ja armoa ja kiintymystä

َبئِ َه١ِأ َ ْٔجَٚ ِن
َ  أ َ َد ٍذ ِِ ْٓ ِػجَبدٍَٝذ َػ
َ ّْ ٍَّع
َ َٚ

wä sällämtä ʿälää äḥädin min ʿibäädikä wä änbijääʾik
ja tervehdyksiä, joita kukaan palvelijoista ja profeetoistasi on saanut,

. َْه ِِ ْٓ خ ٍَْ ِم َه١ٍَأ َ ْ٘ ًِ ْاٌ َى َشا َِ ِخ َػَٚ رِ َهَٛ ص ْف
ُ  ُسَٚ
ِ َٚ ع ٍِ َه

wä rusulikä wä ṣafwätikä wä ählil- käraamäti ʿäläikä min khalqik
ja lähettiläistäsi ja valituista henkilöistä ja heistä, joita kunnioitat luotusi joukoista.

، َٓ١ِِِٕ ْش ْاٌ ُّؤ١
َ َٚ َُّ ُٙ ٌٍّا
ِ ِِ َ  ٍ أٟ
ّ ٍِ  َػٍَٝص ًِّ َػ

Ällaahummä wä ṣalli ʿälää ʿälijjin ämiiril- muʾminiin
Oi Jumalani, siunaa Uskovaisten Ruhtinas

، َٓ١ِّ ٌَ ِي َسةّ ِ ْاٌ َؼبٛع
ُ  ِ َسٟ
ِ َٚ َٚ
ّ ص

Wä wäṣijji rasuuli rabbil- ʿäälämiin
ja Maailmojen Herran lähettilään seuraaja

 ٌِ َهٛع
َ َػ ْجذ
ُ  َسٟأ َ ِخَٚ ّ َه١ِ ٌِ َٚ َٚ ِن

Äbdikä wä wälijjikä wä äkhii rasuulik
Sinun palvelijasi, edustajasi ja lähettilääsi veli,

، خ ٍَْ ِم َهٍَٝ ُد َّجزِ َه َػَٚ

Wä ḥudjdjätikä ʿälää khalqik
ja merkkisi luomakunnalle

،ٜ ِز َه ْاٌ ُىج َْش٠َ آَٚ

Wä ääjätikäl- kubraa
ja tärkein todiste

،ُ١ِ إٌَّجَأ َ ْاٌؼَ ِظَٚ

Wän-näbäʾil- ʿäẓiim
ja suurenmoinen uutinen.

َّ مَ ِخ٠ِّصذ
اٌطب ِ٘ َش ِح
ّ ِ ٌ اٍَٝص ًِّ َػ
َ َٚ

wä ṣalli ʿäläṣ-ṣiddiiqatiṭ-ṭaahirä
Ja siunaa rehellinen, puhdas nainen

، َٓ١ِّ ٌَبء ْاٌؼَب
ِ غ
ِ َف
َ ِٔ ِّذَح١ِ ع
َ َبغ َّخ

Fääṭimätä säjjidäti nisääʾil- ʿäälämiin
Faatima maailman naisten valtiatar.

َ  ِع ْجٍَٝص ًِّ َػ
،اٌش ْد َّ ِخ
َّ ِ ٟط
َ َٚ

wä ṣalliʿälää sibṭajir- raḥmä
Ja siunaa ‘maailman siunauksen’ pojat

َٜذُٙ ٌ ِ ْاَِٟ إ َِبَٚ

Wä ʾimäämäjil- hudää
ja kaksi oikean johdatuksen johtajaa,

ِْٓ ١غ
َ  ْاٌ ُذَٚ ِٓ غ
َ ْاٌ َذ

äl- Ḥäsäni wäl- Ḥusäin
Al-Hasan ja Al-Hussein

،ة أ َ ْ٘ ًِ ْاٌ َجَّٕ ِخ
َ ٞ
ِ شجَب
َ
ْ َّذ١ِ ع
säjjidäj shäbääbi ählil-djännä
kaksi paratiisin asukkaiden johtajaa

: َٓ١ِّ ٍِ  أ َ ِئ َّّ ِخ ْاٌ ُّ ْغٍَٝص ًِّ َػ
َ َٚ

Wä ṣalli ʿälää äʾimmätil- muslimiin
Ja siunaa muslimien johtajat:

،ِْٓ ١غ
َ  ِ ث ِْٓ ْاٌ ُذٟ
ّ ٍِ َػ
Äli ʾibni- Ḥusäin
Ali ibn Hussein

،ٍٟ
ّ ٍِ  ُِ َذ َّّ ِذ ث ِْٓ َػَٚ

wä Muḥämmäd ʾibni ʿälijj
ja Muhammad ibn Ali

،ٍ َج ْؼفَ ِش ث ِْٓ ُِ َذ َّّذَٚ

wä Djäʿfär ʾibni Muḥämmäd
ja Jafar ibn Muhammad

، ث ِْٓ َج ْؼفَ ٍشٝع
َ ُِٛ َٚ

wä Muusää ʾibni Djäʿfär
ja Musa ibn Jafar

،ٝع
َ ُِٛ ِْٓ  ِ ثٟ
ّ ٍِ  َػَٚ

wä ʿÄlijj ʾibni Muusää
ja Ali ibn Musa

،ٍٟ
ّ ٍِ  ُِ َذ َّّ ِذ ث ِْٓ َػَٚ

wä Muḥämmäd ʾibni ʿÄlijj
ja Muhammad ibn Ali

،ٍ ِ ث ِْٓ ُِ َذ َّّذٟ
ّ ٍِ  َػَٚ

wä ʿÄlijj ʾibni Muḥämmäd
ja Ali ibn Muhammad

،ٍٟ
َ  ْاٌ َذَٚ
ّ ٍِ غ ِٓ ث ِْٓ َػ

Wäl- Ḥäsän ʾibni ʿÄlijj
ja Ali ibn Hasan

،ِٞ
ِ ٍَ ْاٌ َخَٚ
ّ  ِذْٙ َّ ٌ ْاِٞبدَٙ ٌف ْا

wäl- Khaläfil- Häädil- Mähdijj
sekä seuraaja, opas, oikeaan ohjattu,

،ِن
َ  ِػجَبدٍَُٝد َج ِج َه َػ

ḥudjädjikä ʿälää ʿibäädikä
(jotka ovat) Sinun merkkejäsi palvelijoillesi

ِن
َ  ِثالدِٟأ ُ ََِٕبئِ َه فَٚ

wä ʾumänääʾikä fii biläädik
ja Sinun luotettavat uskottusi maan päällä

.ًشح ً دَائِ َّخ١
َ
َ ِصالح ً َوث

ṣäläätän käthiirätän dääimätän
Lukemattomilla ja loputtomilla siunauksilla

 ِ أ َ ِْ ِش َنٟ
َ َٚ َُّ ُٙ ٌٍّا
ّ ٌَٚ ٍَٝص ًِّ َػ

Ällaahummä ṣalli ʿälää wälijji ämrik
Oi Jumala siunaa käskyjesi uskottu mies

،ًِ َِّ ْاٌمَب ِئ ُِ ْاٌ ُّ َؤ

älqaaʾimil- muʾämmäl
valpas vartija, luotettava suojelija

َ َ  ْاٌ َؼ ْذ ِي ْاٌ ُّ ْٕزَٚ
،ظ ِش

Wäl- ʿädlil- muntäẓar
ja odotettu oikeudenjakaja

، َٓ١ ُدفَُّٗ ِث َّال ِئ َى ِز َه ْاٌ ُّمَ َّش ِثَٚ

wä ḥuffähu bimälääʾikätikäl- muqarrabiin
ja ympäröi hänet suosikki enkeleilläsi

حِ ْاٌمُذ ُِطّٚ ْذُٖ ثِ ُش٠ِ َ أَٚ

wä äjjidhu biruuḥil- qudus
ja vahvista hänet pyhällä hengellä.

. َٓ١ِّ ٌَبسةَّ ْاٌ َؼب
َ ٠َ

jää rabbäl- ʿäälämiin
Oi Maailmojen Herra.

،ِٕ َه٠ِ ْاٌمَبئِ َُ ثِذَٚ ، ِوزَبثِ َهٌَٝ إٟ
ْ َُّ ُٙ ٌٍّا
َ اجؼَ ٍُْٗ اٌذَّا ِػ

Ällaahummä- djʿälhud- dääʿijä ʾilää kitääbikä wäl- qaaʾimä bidiinik
Oi Jumala, valitse hänet kutsujaksi (joka kutsuu) kirjaasi ja vakiinnuttaa uskontosi

،ِٗ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ِذ اٌَّز
َ ض َو َّب ا ْعز َ ْخٍَ ْف
ِ  األ َ ْسِٟا ْعز َ ْخ ٍِ ْفُٗ ف

ʾistäkhlifhu fil- ʾärḍi kämä-stäkhläftäl- lädhiinä min qablih
ja tee hänestä maasi perijä, kuten teit heistä, jotka olivat ennen häntä,

،ٌَُٗ َُٗز١ْ ع
ْ َُِٕٞٗ اٌَّز٠َِِ ِ ّى ْٓ ٌَُٗ د
َ َ اسر

mäkkin lähu diinähul- lädhii- rtäḍajtähu lähu
ja vahvista hänen uskonsa niikuin olet osoittanut

ً  ِف ِٗ أ َ ِْٕبَْٛ أ َ ْثذ ٌُِْٗ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ خ

äbdilhu min bäʿdi khaufihi ämnän
ja anna hänelle turva pelon jälkeen.

.ًْئب١ش
َ ُ ْش ِشنُ ثِ َه٠ َ ْؼجُذ َُن ال٠

jäʿbudukä lää jushriku bikä shäjʾän
Hän palvelee sinua,eikä aseta ketään rinnallesi.

،ِٗ أَػ ِْض ْص ِثَٚ ُٖ َُّ أ َ ِػ َّضُٙ ٌٍّا

Ällaahummä äʿizzähu wä äʿziz bihi
Oi Jumala, anna hänelle voimaa ja tee hänestä voiman lähde,

،ِٗ ِص ْش ث
ُ ْٔ اَٚ
ِ َ ا ْٔزَٚ ُٖص ْش

wä- nṣurhu wä- ntäṣir bihi
ja tue häntä ja tee hänestä voittosi väline,

،ًضا٠صشا ً َػ ِض
ْ َٔ ُٖص ْش
ُ ْٔ اَٚ

wä- nṣurhu näṣrän ʿäziizän
ja auta häntä mahtavalla avulla

،ًشا١َِغ٠ ً ا ْفز َ ْخ ٌَُٗ فَزْذبَٚ

wä- ftäḥ lähu fätḥän jäsiirän
ja tee hänen hallinnostaan helppo

َ ٍْ ع
.ًشا١َص
ْ َٚ
ُ اج َؼ ًْ ٌَُٗ ِِ ْٓ ٌَذُ ْٔ َه
ِ ٔ ً طبٔب

Wä- djʿäl lähu min lädunkä sulṭaanän näṣiirän
ja anna hänelle valtuudet hallitsemiseen.

ْ َ  َُّ أُٙ ٌٍّا
ّ َه١ِ عَّٕخَ َٔ ِج
ُ َٚ ٕ ََه٠ِ ْش ِث ِٗ دِٙ ظ

Ällaahummä äẓhir bihi diinäkä wä sunnätä näbijjik
Oi Jumala, anna Sinun uskontosi ja Profeettasi perimätiedon vallita hänen kauttaan,

.ك
َ  ِثٟ
ِ ٍَْ ك َِخَبفَخَ أ َ َد ٍذ َِِٓ ْاٌخ
ِ ّ ءٍ َِِٓ ْاٌ َذْٟ ش
َ َ ْغز َ ْخ ِف٠  الََّٝدز

ḥättää lää jästäkhfijä bishäjʾin minäl- ḥäqqi mäkhaafätä äḥädin minäl- khalq
niin ettei hänen tarvitse piilottaa totuutta muiden luotujen pelossa.

 َّ ٍخ٠ٌَ ٍخ َو ِشْٚ َ دِٟ َْه ف١ٌََت إ
ُ  َُّ إَّٔب ٔ َْشغُٙ ٌٍّا

Ällaahummä ʾinnaa närghabu ʾiläikä fii däulätin käriimätin
Oi Jumala, hartaasti toivomme, että myöntäisit meille kunniallisen hallituksen

،ٍَُْٗ٘ َ أَٚ َال
َ ب اإل ْعَٙ ر ُ ِؼ ُّض ِث

tuʿizzu bihäl-ʾisläämä wä ʾähläh
jonka kautta voimaannuttaisit islamin ja sen seuraajat

،ٍَُْٗ٘ َ أَٚ َب اٌ ِّٕفَبقَٙ ِر ُ ِز ُّي ثَٚ

wä tudhillu bihän- nifääqa wä ʾähläh
ja nöyryyttäisit tekopyhyyden ja sen seuraajat

َ ٌَٝب َِِٓ اٌذُّ َػبحِ إَٙ ١ِر َ ْج َؼٍَُٕب فَٚ
، ٍِ َه١ع ِج
َ ٌَٝ ْاٌمَبدَحِ إَٚ ،غب َػزِ َه

wä tädjʿälunää fiihää minäd- duʿääti ʾilää ṭaaʿätikä wäl- qaadäti ʾilää säbiilik
ja anna meidän olla niiden joukossa, jotka kutsuvat ihmisiä tottelemaan Sinua ja seuraamaan
osoittamaasi tietä.

.ِخ َشح٢ا
ِ َٚ َب١ْٔ ُّب َو َشا َِخَ اٌذَٙ ر َ ْش ُصلَُٕب ِثَٚ

wä tärzuqunää bihää käraamätäd- dunjää wäl- ʾääkhirati
ja anna meille hyvää tässä ja tuonpuoleisessa elämässä.

،ُٖك فَ َذ ِ ّّ ٍَْٕب
ِ ّ  َُّ َِب َػ َّش ْفزََٕب َِِٓ ْاٌ َذُٙ ٌٍّا

Ällaahummä mää ʿärräftänää minäl- ḥäqqi fäḥämmilnääh
Oi Jumala, anna meidän kestää ja pidättäytyä siinä, minkä olet tuonut meille totuutena

.ُٖص ْشَٔب َػ ُْٕٗ فَجَ ٍِّ ْغَٕب
ُ َ َِب لَٚ

wä mää qaṣurnää ʿänhu fäbällighnääh
ja anna meidän saavuttaa se mitä meiltä on jäänyt puuttumaan

،ش َؼثََٕب
َ ٗ َُّ ْاٌ ُّ ُْ ِثُٙ ٌٍّا

Ällaahummäl- mum bihi shäʿäthänää
Oi Jumala, järjestä meidän sekasortomme hänen kauttaan,

،ص ْذ َػَٕب
َ ِٗ ا ْش َؼتْ ِثَٚ

Wä- shʿäb bihi ṣadʿänää
ja kokoa ja yhdistä meidät

،اسر ُ ْك ثِ ِٗ فَزْمََٕب
ْ َٚ

Wä- rtuq bihi fätqanää
ja kursi kokoon hajaannuksemme

، َو ِث ّ ْش ِث ِٗ لٍَِّزََٕبَٚ

wä käththir bihi qillätänää
ja lisää lukumäärämme

،أَػ ِْض ْص ثِ ِٗ رٌَِّزََٕبَٚ

wä äʿziz bihi dhillätänää
ja nosta meidät alennustilastamme,

،أ َ ْغ ِٓ ِث ِٗ َػبئٍََِٕبَٚ

wä äghni bihi ʿääʾilänää
ja vaurasta vähäosaisiamme

،ػ ْٓ ُِ ْغ َش َِِٕب
ِ ا ْلَٚ
َ ِٗ ط ِث

Wä- qḍi bihi ʿän mughraminää
ja nosta meidät ahdingostamme

،اججُ ْش ِث ِٗ فَ ْم َشَٔب
ْ َٚ

Wä- djbur bihi fäqranää
ja järjestä meidät pois köyhyydestä

،عذَّ ِث ِٗ خٍََّزََٕب
ُ َٚ

wä suddä bihi khallätänää
ja poista sekavuuden kuilu keskuudestamme

،ػ ْغ َشَٔب
ّ َ٠َٚ
ُ ِٗ ِغ ِْش ث

wä jässir bihi ʿusranää
ja helpota vaikeuksiamme

، ََٕ٘بٛ ُجُٚ ِٗ ط ِث
ْ ّ١ِ  َثَٚ

wä bäjjiḍ bihi wudjuuhänää
ja puhdista olemuksemme

،فُ َّه ثِ ِٗ أ َ ْع َشَٔبَٚ

wä fukkä bihi äsranää
ja vapauta meidät vankeudesta

َ ِٗ أ َ ْٔ ِج ْخ ِثَٚ
،غ ٍِجَزََٕب

wä ändjiḥ bihi ṭalibätänää
ja anna ponnisteluidemme onnistua

،ذََٔب١ا ِػَٛ َِ ِٗ ِأ َ ْٔ ِج ْض ثَٚ

wä ändjiz bihi mäwääʿiidänää
ja täytä lupauksesi meille

،رََٕبَْٛ ا ْعز َ ِجتْ ِث ِٗ دَػَٚ

Wä- städjib bihi däʿwätänää
vastaa rukouksiimme,

،عؤْ ٌََٕب
ِ أَػَٚ
ُ ِٗ ْطَٕب ِث

wä äʿṭinää bihi suʾlänää
ja kuuntele pyyntöjämme

،خ َشحِ آ َِبٌََٕب٢ا
ِ َٚ َب١ْٔ ُّثَ ٍِّ ْغَٕب ِث ِٗ َِِٓ اٌذَٚ

wä bällighnää bihi minäd- dunjää wäl- ʾääkhirati
ja anna meille hyvää tässä ja tulevassa elämässä,

،قَ َس ْغ َج ِزَٕبْٛ َْطَٕب ِث ِٗ ف
ِ أَػَٚ

wä äʿṭinää bihi fäuqa raghbätinää
ja anna meille enemmän kuin toivomme

، َٓ١ع َغ ْاٌ ُّ ْؼ ِط
َ ْٚ َ أَٚ ، َٓ١ٌِ ُٚ َْش ْاٌ َّ ْغؤ١َب َخ٠

jaa khajral- mäsʾuuliinä wä äusäʿäl- muʿṭiin
Oi Parhain (niistä kenen) suosiota haetaan ja Mahtavin (niistä jotka)voi myöntyä pyyntöihin.

،سَٔبُٚ
ِ ا ْش
ُ ِٗ ف ِث
َ صذ

äshfi bihi ṣuduuranää
ja Hänen kauttaan paranna sydämemme

َ ١ْ غ
َ ِٗ أ َ ْرِ٘تْ ِثَٚ
،ثَِٕبٍُُٛع ل

wä ädhhib bihi ghajẓa quluubinää
ja poista sydämemme viha

ْ ا ْ٘ ِذَٔب ثِ ِٗ ٌِ َّبَٚ
،ك ثِئ ْرِٔ َه
َ ٍِ ُ اخز
ِ ّ  ِٗ َِِٓ ْاٌ َذ١ِف ف

wä- hdinää bihi limä- khtulifä fiihi minäl- ḥäqqi biʾidhnik
ja oikeellisuutta koskevissa erimielisyyksissä osoita meille oikea tie

،ُ١ٍ ص َشاغٍ ُِ ْغز َ ِم
ِ ٌَٝ َِ ْٓ رَشَب ُء إِٞذْٙ َ إَّٔ َه ر

ʾinnäkä tähdii män täshääʾu ʾilää ṣiraaṭin mustäqiim
totisesti Sinä johdat kenet haluat oikealle tielle,

َٔبُِٚ ّ  َػذَٚ  َنُِٚ ّ  َػذٍَٝص ْشَٔب ِث ِٗ َػ
ُ ْٔ اَٚ

wä- nṣurnää bihi ʿälää ʿäduwwikä wä ʿäduwwinää
ja anna meille voitto Sinun ja meidän vihollisista.

. َٓ١ِك ِآ
ِ ّ إٌَٗ ْاٌ َذ

ʾIlaahäl- ḥäqqi äämiin
Oi Totuuden Jumala, vastaa meille.

 َْه١ٌَ إٛ َُّ إَّٔب َٔ ْش ُىُٙ ٌٍّا

Ällaahummä ʾinnää näshkuu ʾiläjkä
Oi Jumala,valitamme Sinulle

،ِٗ ٌِ آَٚ ِٗ ١ْ ٍَار ُ َه َػَٛ ٍَص
َ َِّٕب١ِفَ ْمذَ َٔج

fäqdä näbijjinää ṣaläwäätukä ʿäläjhi wä äälih
Profeettamme poismenosta – rauha hänelle ja hänen talonväelleen -

،َّٕب١ِ ٌِ َٚ َجَخ١ْ  َغَٚ

wä ghajbätä wälijjinää
ja johtajamme poissaolosta

،َٔبُِٚ ّ  َوثْ َشح َ َػذَٚ

wä käthratä ʿäduwwinää
ja vihollistemme paljoudesta

،لٍَِّخَ َػذَ ِدَٔبَٚ

wä qillätä ʿädädinää
ja omasta vähyydestämme

، ِشذَّح َ ْاٌ ِفز َ ِٓ ِثَٕبَٚ

wä shiddätäl- fitäni binää
ja laajasta epäjärjestyksestä

َ َ رَٚ
َّ ظب ُ٘ َش
،َٕب١ْ ٍَبْ َػ
ِ َِ اٌض

wä täẓaahuraz- zämääni ʿäläjnää
ja ajan lyhyydestä.

،ِٗ ٌِ آَٚ  ُِ َذ َّّ ٍذٍَٝص ًِّ َػ
َ َف

fäṣälli ʿälää Muḥämmädin wä äälih
Siunaa Muhammad ja hänen Talonväki

،ٍُُٗ ر ٌِ َه ِثفَزْخٍ ِِ ْٕ َه ر ُ َؼ ِ ّجٍَٝأ َ ِػَّٕب َػَٚ

wä äʿinnää ʿälää dhäälikä bifätḥin minkä tuʿädjdjiluh
ja auta meitä voittoon kiirehtimällä

،ُُٗع ٍ ّش ر َ ْى ِشف
ُ ِثَٚ

wä biḍurrin täkshifuh
ja säästämällä meidät vahingoilta

،ُٖص ٍش ر ُ ِؼ ُّض
ْ ََٔٚ

wä näṣrin tuʿizzuh
ja vahvistamallasi avulla

ْ ُك ر
َ ٍْ ع
،ُٖ ُشِٙ ظ
ُ َٚ
ٍ ّ بْ َد
ِ ط

wä sulṭaani ḥäqqin tuẓhiruh
ja tuomalla oikeudenmukainen hallinto

 َس ْد َّ ٍخ ِِ ْٕ َه ر ُ َج ٍٍَُِّٕبَ٘بَٚ

wä raḥmätin minkä tudjällilunäähää
ja meille suomasi armon avulla

،غَٕبَ٘ب
ُ َ ٍخ ِِ ْٕ َه ر ُ ٍْ ِج١ِ َػبفَٚ

wä ʿääfijätin minkä yulbisunäähää
ja antamallasi hyvällä terveydellä

. َٓ١ِّ اد
ِ اٌش
َّ َُ ب أ َ ْس َد٠َ ِث َش ْد َّ ِز َه

biräḥmätikä jää ärḥämär- raaḥimiin
Armosi nimeen, oi Armollisin kaikista, jotka osoittavat armoa.

