
MAANANTAI 

 

Lue seuraava Imaami Ali bin Husein Zain al-Abidin (rh) opettama dua maanantaille: 

 

حَ  ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ ٌَّ َصّوِ ػيَٚ  ُٖ ذاَىيّـ ََّ  
Ällaahummä ṣalli ’älää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 

 ٌِ ِحي ِِ  اىشَّ ْحَ ٌِ هللاِ اىشَّ  ثِْس
Allahin Armeliaan Armahtajan Nimeen 

Bismil- läähir- raḥmäänir- raḥiim 

 

 

االَْسَض  َٗ َِ فََطَش اىسََّ٘اِد  ْذ اََحذاً حي ِٖ ٌْ يُْش ُذ هللِ اىَّزٙ ىَ َْ  اَْىَح
Äl-ḥämdu lilläähil- lädhii läm jush-hid äḥädän ḥiinä fäṭaras- sämäwääti wäl- ʾärḍa 

Ylistys Allahille, joka loi taivaan ja maan kenenkään todistamatta 

  

 

َِ ثََشأ اىََّْسَبِد  ؼيْبً حي ٍُ الَارََّخزَ  َٗ  
wä lät- täkhadhä muʿiinän ḥiinä bäräʾän- näsämäät 

eikä ottanut yhtäkään apulaista luodessaan henget 

 

 

ٌْ يُشبَسْك فِٚ  ٌْ ىَ ىَ َٗ يَِّخ  ِٖ ْحذاِّيَّخِ  ااِلى َ٘ َْٕش فِي اْى يُظب  
läm jushäärak fil-ʾiläähijjäti wä läm juẓaahär fil- wäḥdäänijjti  

Hän ei jaa jumaluuttaan kenenkään kanssa, eikä Hän tukeudu kehenkään Ykseydessään  

 

 

 ِٔ ِْ غبيَِخ ِصفَزِ ُِ َػ  َميَِّذ االَْىُس
källätil- ʾälsunu ʿän ghaajäti ṣifätih 

Kielet hiljentyvät löytämättä sanoja Häntä kuvaillakseen 

  

 

 ِٔ ْؼِشفَزِ ٍَ  ِٔ ْْ ِْ ُم اْىؼُقُُ٘ه َػ َٗ  
wäl- ʿuquulu ʿän kunhi mäʿrifätih 

ja järki hämmentyy oppimatta tuntemaan Häntä, 

 

 



 ِٔ ْيجَزِ َٖ رَ٘اَضؼَِذ اْىَججبثَِشحُ ِى َٗ  
wä täwääḍaʿätil- djäbääbirätu lihäjbätihi 

tyrannit vaipuvat polvilleen Hänen mahtiaan kauhistuen, 

 

 

 َٗ ِٔ ُجُ٘ٓ ِىَخْشيَزِ ُ٘ َػَِْذ اْى  
wä ʿänätil- wudjuuhu likhashjätihi 

kasvot nöyrtyvät Häntä peläten 

 

 

 ِٔ زِ ََ ّْقبَد ُموُّ َػظيٌ ِىؼََظ ا َٗ  
wä-nqaadä kullu ʿäẓiimin liʿäẓamätihi 

ja kaikki mahtava antaa periksi Hänen mahdilleen 

 

 

زَِّسقبً  ٍُ زَ٘ارِشاً  ٍُ ُذ  َْ  فَيََل اْىَح
fäläkäl- ḥämdu mutäwäätirän muttäsiqaa 

Niinpä Sinulle kuuluu ylistys, aina uudelleen, alati, 

 

 

ِسقبً  ْ٘ ْسزَ ٍُ زَ٘اِىيبً  ٍُ َٗ  
wä mutäwäälijän mustäusiqaa 

jatkuvasti ja järjestelmällisesti 

 

 

ِٔ اَثَذاً  َصيَ٘ارُُٔ َػيٚ َسُسِ٘ى َٗ  
wä ṣaläwäätuhu ʿälää räsuulihi äbädää  

ja olkoon Hänen Lähettiläänsä siunattu ainiaan 

 

 

ذاً  ٍَ ُٔ دائَِبً َسْش ٍُ َسال َٗ  
wä säläämuhu dääʾimän särmädää  

ja Hänen tervehdyksensä ikuinen, ainainen. 

 

 

ٍٚ ٕزا َصالحبً  ْ٘ َه يَ َّٗ ٌَّ اْجؼَْو اَ ُٖ  اَىيّـ
Ällaahummä-djʿäl äwwälä jäumii häädhää ṣalääḥää 

Oi Allah, tee tämän päiväni aamusta oikean suuntainen 

 

 

َسَطُٔ فاَلحبً  ْٗ اَ َٗ  
wä äusäṭahu fälääḥää 



sen keskivaiheesta vauras 

 

 

آِخَشُٓ َّجبحبً  َٗ  
wä ääkhirahu nädjääḥää 

ja sen lopusta menestys! 

 

 

ىُُٔ فََزٌع  َّٗ ً ا ْ٘ ِْ يَ ٍِ اَُػ٘رُ ثَِل  َٗ  
wä äʿuudhu bikä min jäumin äwwäluhu fäzäʿun  

Etsin turvaa Sinusta päivältä, joka alkaa kauhistuksella 

 

 

اََٗسُطُٔ َجَزٌع  َٗ  
wä äusäṭuhu djäzäʿun 

jonka keskivaihe on huolien täyttämä 

 

 

َجٌغ  َٗ َٗ آِخُشُٓ   
wä ääkhiruhu wädjäʿun 

ja jonka loppu on tuskallinen. 

 

 

ٌَّ اِّّٚ اَْسزَْغِفُشَك ِىُنّوِ َّْزس َّزَْسرُُٔ  ُٖ  اَىيّـ
Ällaahummä ʾinnii ästäghfirukä likolli nädhrin nädhärtuhu 

Oi Allah, rukoilen anteeksiantoasi kaikista valoista, jotka olen Sinulle  vannonut 

 

 

َػْذرُُٔ   َٗ ْػذ  َٗ ُمّوِ  َٗ  
wä kulli wäʿdin wäʿädtuhu 

ja kaikista lupauksista, jotka olen luvannut 

 

 

َْٕذرُُٔ  ذ ػب ْٖ ُمّوِ َػ َٗ  
wä kulli ʿähdin ʿäähädtuhu  

ja kaikista vannomisista, jotka olen vannonut, 

 

 

 ِٔ ٌْ اَِف ثِ ٌَّ ىَ  ثُ
thummä läm äfi bihi 

jotka epäonnituin pitämään. 

 



 

ْْذٙ  ٌِ ِػجبِدَك ِػ ظبِى ٍَ أَْسأَىَُل فٚ  َٗ  
wä äsʾälukä fii mäẓaalimi ʾibäädikä ʿindii 

Kysyn Sinulta palveijoistasi, jotka ovat valittaneet minusta 

 

 

ِْ َػجيِذَك  ٍِ ب َػْجذ   فَبَيََّ
Fä-ʾäjjumää ʿäbdin min ʿäbiidikä 

jos palveijoittesi joukossa on palvelija 

 

 

ِْ اٍِبئَِل  ٍِ خ  ٍَ ْٗ اَ  اَ
äu ämätin min ʾimääʾikä 

tai palvelijatteriesi joukossa palvelijatar, 

  

 

زُٖب اِيّبُٓ  َْ خٌ َظيَ ََ ْظِي ٍَ  مبَّْذ ىَُٔ قِجَيٚ 
käänät lähu qibälii mäẓlimätun ẓalämtuhää ʾijjäähu 

joka valittaa tekemästäni vääryydestä 

 

 

 ِٔ ْٗ فٚ ِػْشِض ِٔ اَ  فٚ َّْفِس
fii näfsihi äu fii ʿirḍihi 

joka koskee häntä itseään, hänen mainettaan 

 

 

 ِٓ ىَِذ َٗ َٗ  ِٔ ِي ْٕ ْٗ فٚ اَ ِٔ اَ ْٗ فٚ ٍبِى  اَ
äu fii määlihi äu fii ählihi wä wälädihi 

hänen omaisuuttaan, perhettään tai lapsiaan 

 

 

ْٗ غيجَخٌ اْغزَْجزُُٔ ثِٖب   اَ
äu ghiibätini-ghtäbtuhu bihää 

tai pahoja sanoja, joita olen lausunut hänen selkänsä takana 

 

 

 ًٙ َٕ٘  ْٗ َ ْيو ا ََ ِٔ ثِ ٌو َػيَْي ٍُ ْٗ رَحب  اَ
äu täḥäämulun ʿäläjhi bimäjlin äu häwän 

tai kohdeltuani häntä karkeasti tai omavaltaisesti olemalla ennakkoluuloinen ja 

puolueellinen 

 

 



 

يَّخ  َِ ْٗ َح ْٗ اََّفَخ اَ  اَ
äu änäfätin äu ḥämijjätin 

kunnianhimoinen tai halveksiva 

 

 

ْٗ َػَصجِيَّخ  ْٗ ِسيبءاَ  اَ
äu rijääʾin äu ʿäṣabijjätin 

teeskentelevä tai vihamielinen 

 

 

ذاً  ِٕ ْٗ شب َُ اَ  غبئِجبً مب
ghaaʾibän käänä äu shäähidän 

hänen läsnäollessaan tai poissaollessaan 

 

 

يِّزبً  ٍَ  ْٗ َُ اَ َحيّبً مب َٗ  
wä ḥäjjän käänä äu mäjjitän 

hänen eläessään tai kuoltuaan 

 

 

 ُْْٔ ٍِ اْىزََحيُِّو  َٗ  ِٔ ٕب اِىَْي ِْ َسّدِ ْسؼٚ َػ ُٗ ضبَق  َٗ  فَقَُصَشْد يَذٙ 
fä-qaṣurät jädii wä ḍaaqa wosʿii ʿän räddihää ʾiläjhi wät-täḥälluli minhu 

en ole kyennyt eikä minun vallassani ole ollut sovittaa tekojani häntä kohtaan ja pyytää 

häneltä anteeksi; 

 

 

ِيُل اْىحبجبِد  َْ ِْ يَ ٍَ  فَأَْسأَىَُل يب 
fä-ʾäsʾälukä jää män jämlikul- ḥäädjäät 

Siis pyydän Sinua, oi Hän, jolle kuuluu kaikki tarpeiden kohteet 

 

 

 ِٔ ْسِشَػخٌ اِىٚ اِساَدرِ ٍُ َٗ  ِٔ ِشيَّزِ ََ ْسزَجيجَخٌ ِى ٍُ  َٚ ِٕ َٗ  
wä hijä mustädjiibätun li-mäshijjätihi wä musriʿätun ʾilää ʾiraadätihi 

- jotka suodaan Hänen tahdosta ja kiiruhtavat Hänen halusta - 

 

 

ُْ رَُصِييَّ  ذ اَ ََّ َح ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ َػيٚ   
än tuṣallijä ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥäämmäd 

että siunaat Muhammedin ja hänen jälkeläisensä 

 

 



اَ  َػّْٚ ثَِب ِشئْذْ ُْ رُْشِضئَُ َٗ  
wä än torḍijähu ʿännii bimää sheʾt 

ja tee rauha hänen, jota vastaan olen rikkonut ja minun välille parhaalla katsomallasi 

tavalla 

 

 

خً  ََ ِْْذَك َسْح ِْ ِػ ٍِ َت ىٚ  َٖ رَ َٗ  
wä tähäbä lii min ʿindikä raḥmätän 

ja tee minut osalliseksi Sinun armostasi 

 

 

ْغِفَشحُ  ََ ْْقُُصَل اْى ُ ال رَ  أَِّّ
ʾinnähu lää tänquṣukäl- mäghfiratu 

sillä anteeksianto ei vähennä Sinua 

 

 

جَخُ  ِٕ ْ٘ ََ َك اْى ال رَُضشُّ َٗ  
wä lää täḍurrukäl- mäuhibätu 

eikä antaminen vahingoita Sinua 

 

 

 َِ ٌَ اىّشاِحَي  يب اَْسَح
jää ärḥämär- raaḥimiin 

Oi Armeliaista Armeliain 

 

 

 ِِ ً اثَْْْي ْ٘ ِىْٚ فٚ ُمّوِ يَ ْٗ ٌَّ اَ ُٖ ِِ  اَىيّـ ْْزَْي َْْل ثِ ٍِ  ِِ زَْي ََ ِّْؼ  
Ällaahummä äulinii fii kulli jawmi- thnäjni niʿmätäjni minkä- thnätäjni 

Oi Allah, suo minulle joka maanantai kaksi suosionosoitusta: 

 

 

ِٔ ثِطبَػزِلَ ؼبَدحً سَ  ِى َّٗ فٚ اَ  
säʿäädätän fii äwwälihi be-ṭaaʿätikä 

ilo totella Sinua heti aamusta 

 

 

ْغِفَشرَِل  ََ ِٓ ثِ خً فٚ اِخِش ََ ِّْؼ َٗ  
wä niʿmätän fii ääkhirihi bi-mäghfiratikä 

ja Sinun anteeksiantosi suosio sen lopussa 

 

 

َ٘ ااِلىُٔ  ُٕ  ِْ ٍَ  يب 



jää män huwäl- ʾiläähu 

Oi Hän, joka on Allah (yksi Jumala) 

 

 

َُ٘ة ِس٘آُ  ال يَْغِفُش اىزُّّ َٗ  
wä lää jäghfirudh- dhunuubä siwäähu 

eikä kukaan muu voi anna anteeksi syntejä! 

 

حَ  ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ ٌَّ َصّوِ ػيَٚ  ُٖ ذاَىيّـ ََّ  
Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

Tee Imaami Hasanin (rh)  rukous seuraavasti: 

 

Se on 4 rak’at rukous. Sano molemmissa rak’ateissa Avauksen suuran (surat al-Fatiha) 

jälkeen Vilpittömän uskon suura (surat al-Ikhlaas) 25 kertaa. 

 

Sen jälkeen sano seuraava dua: 

 

  

ذ ََّ َح ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ ٌَّ َصّوِ ػيَٚ  ُٖ  اَىيّـ
Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 

  ٌِ ِحي ِِ  اىشَّ ْحَ ٌِ هللاِ اىشَّ  ثِْس
Bismil- läähir- raḥmäänir- raḥiim 

Allahin Armeliaan Armahtajan Nimeen 

 

 

 
Ällaahummä innii ätäqarrabu iläjkä bi-djuudikä wä käramikä 

Oi Jumalani etsin läheisyyttäsi Armosi ja Anteliaisuutesi nimeen. 

 

 
wä ätäqarrabu iläjkä bi-Muhämmädin ʿäbdikä wä rasuulikä 

Etsin läheisyyttäsi Muhammadin, Sinun palvelijasi ja lähettilääsi nimeen.  

 

 
wä ätäqarrabu iläjkä bi-mälääʾikätikäl- muqarrabiin 

Etsin läheisyyttäsi Sinun läheisyydessäsi olevien enkelten, 



 
wä änbijääʾikä wä rusulikä 

ja profeettojen ja lähettiläiden nimeen, 

 

 

 
än tuṣallijä ʿälää Muḥämmädin ʿäbdikä wä rasuulikä wä ʿälää ääli Muḥämmäd 

jotta siunaukset olisivat  Muhammadilla, Sinun palvelijallasi ja lähettiläälläsi,  ja hänen 

jälkeläisillään  

 

 
wä än tuqiilänii ʿäthratii  

ja jotta minulla olisi hyvä olla ja olisin onnellinen,  

  

 
wä tästuru ʿäläjjä dhunuubii 

syntini piilotettaisiin  

 

 
wä täghfirahää lii 

ja annettaisiin anteeksi, 

 

 
tarpeeni ja haluni tyydytettäisiin, 

 

  
wä täqḍii lii ḥäwääʾidjii 

eikä minua rangaistaisi laiminlyönneistäni.  

 

 
wä lää tuʿädh-dhibnii bi-qabiiḥin käänä minnii 

Tee mikä on minulle hyväksi,  

 

 
fä-ʾinnä ʿäfwäkä wä djuudäkä jäsäʿunii 

sillä totisesti Sinä pidät minusta hyvää huolta. 

 



 
ʾinnäkä ʿälää kulli shäjʾin qadiir 

Totisesti Sinulla on valta tehdä kaikkea, 

 

Sen jälkeen pyydä siunauksia Profeetta Muhammadille (rhhj): 

 

 

د َوآِل ُمحَ  مّ اَللّـُهمَّ َصّلِ علَى ُمَحمَّ  
Ällaahummä ṣalli ’älää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 

 


