
SUNNUNTAI 

 

Sunnuntai yhdistetään Imaami Aliin (roh) sekä Fatima Zahraan (roh). 
 

Lue seuraava neljännen imaamin Imaami Zain al-Abidin (roh) opettama Dua: 

 

د       آِل ُهَحوَّ َّ د  نَّ َصّلِ علَٔ ُهَحوَّ ُِ  اَللّـ
Ällaahummä ṣalli  ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 

ِح٘نِ  ْحويِ  السَّ  تِْسِن هللاِ السَّ
Bismil- läähir- raḥmäänir- raḥiim 

Allahin Armeliaan Armahtajan Nimeen 

 

 

َّ الَ أَْخَشٔ إاِلَّ َعْدلََُ  ِ الَِّرٕ الَ أَْزُجْ إِالَّ فَْضلََُ   تِْسِن َّللاَّ
Bismil- läähil- lädhii lää ärdjuu illää fäḍlähu wä lää äkhshää illää ʿädlähu 

Allahin Nimeen en toivo muuta kuin Hänen anteliaisuuttaan enkä pelkää muuta kuin 

Hänen oikeudenmukaisuuttaan 

 

 
 

 َِ َّ الَ أُْهِسُل إاِلَّ تَِحْثِل لََُ  ْْ َّ الَ أَْعرَِودُ إاِلَّ قَ  
wä lää äʿtämidu illää qäulähu wä lää ʾumsiku illää bi-ḥäblihi 

En luota muuhun kuin Hänen sanaansa enkä tarraudu muuhun kuin Hänen helmaansa 

 

 

ْضْاىِ  َّ  الّسِ  ِْ  تَِل اَْسرَجُ٘س ٗا ذَا اْلعَْف
bikä ästädjiiru jää dhäl- ʿäfwi wä-rriḍwääni  

Sinusta minä etsin turvaa; Oi Anteeksiannon ja Mielihyvän Antaja 

 

 

هاىِ  ِهْي ِغَِ٘س الصَّ َّ اْلعُْدّاِى  َّ  ِهَي الظُّْلِن 
 minäẓ- ẓulmi wä-lʿudwääni wä min ghijäriz- zämääni 

vääryydeltä ja vihalta ja ajan muutoksilta 

 

  

اِزِق اْلَحدَثَاِى  َْ َّ َط اذُِس اْْلَْحَصاِى  َْ َّ ذَ    
 wä täwääturil- ʾäḥzääni wä ṭawääriqil- ḥädäthääni 

ja toistuvilta suruilta ja vastoinkäymisiltä  



َّ  اْلعُدَّجِ  ُُِّة  َ ًِْقضآِء اْلُودَّجِ قَْثَل الرَّا ِهِي ا َّ  
wä min ʾinqiḍaaʾil- muddäti qablät- täʾähhubi wä-lʿuddäti  

ja aikani loppumiselta ennenkuin olen valmis 

 

  

 َّ َِ الصَّالُح  اِّٗاَك اَْسرَْسِشدُ ِلوا ف٘ ْصالُح اْلِ َّ  
wä ijjääkä ästärshidu limää fiihiṣ- ṣalääḥu wäl- ʾiṣlääḥu  

Sinusta etsin johdatusta siihen mikä on oikeamielistä ja oikeaa 

  

 

َِ الٌَّجاُح ّ تَِل اَْسرَعُ٘ي ف٘وا َْٗقرَِسُى تِ ًْجاُح اْلِ َّ  
wä bikä ästäʿiinu fiimää jäqtärinu bihin- näjääḥu wäl- ʾindjääḥu  

Sinusta etsin apua siihen, mikä johtaa menestykseen ja suotuisaan vastaukseen 

 
 

ذَواِهِا  َّ اِّٗاَك اَْزَغُة فٔ ِلثاِض اْلعافَِِ٘ح  َّ  
wä ʾijjääkä ärghabu fii libääsil- ʿääfijäti wä tämäämihää 

Sinulta rukoilen hyvinvointia ja sen täyttymystä 

 

 

دَّاِهِا  َّ ُشُوِْل السَّالَهِح  َّ  
wä shumuulis- säläämäti wä däwäämihää 

ja terveyttä ja sen kestävyyttä 

 

 

ََُوصاِخ الشَّ٘اطِ٘ي  اَُعْذُ تَِل ٗا َزّبِ ِهْي  َّ  
wä äʿuudhu bikä jää rabbi min hämäzäätish- shäjääṭiini  

Etsin turvaa Sinusta, Herrani, saatanan yllytyksiltä 

 

 

ِز السَّالطِ٘ي  ْْ اَْحرَِسُش تُِسْلطاًَِل ِهْي َج َّ  
wä äḥtärizu bi-sulṭaanikä min djäuris- sälääṭiini  

Etsin turvaa Sinun vallastasi epäoikeudenmukaisia valtiaita vastaan 

 
 

هٔ  ْْ َص َّ  فَرَقَثَّْل ها ماَى ِهْي َصالذٔ 
fätäqabbäl mää käänä min ṣaläätii wä ṣäumii 

Siis hyväksy tekemäni rukoukset ja paastot 

 

  



هٔ  ْْ َٗ َّ ها تَْعدٍَُ اَْفَضَل ِهْي ساَعرٔ  َّ اْجعَْل َغدٓ  َّ  
wä-djʿäl ghadii wä mää bäʿdähu äfḍalä min sääʿätii wä jäumii 

ja tee minun huomisestani ja tulevaisuudestani tätä tuntiani ja päivääni parempi 

 

 

هٔ  ْْ قَ َّ ًٔ فٔ َعشَ٘سذٖ   اَِعصَّ َّ  
wä äʿizzänii fii ʿäshiirätii wä qaumii 

ja anna minulle kunnioitusta sukuni ja yhteisöni keskuudessa 

 

 
هٔ  ْْ ًَ َّ اْحفَْظٌٔ فٔ َْٗقَظرٔ  َّ  
wä-ḥfäẓnii fii jäqẓatii wä näumii  

ja suojele minua kun valvon ja nukun 

 

 
 

ًَْد اَْزَحُن الّساِحوَ٘ي  اَ َّ ٌْ٘س حافِظاً  ًَْد هللاُ َخ  فَا
fä-ʾäntäl-laahu khairun ḥääfiẓän wä äntä ärḥämur- raaḥimiin 

Sillä Sinä ole Allah, Paras Suojelija, ja Sinä olet armollisista kaikkein Armollisin 

 

 

ْسِك ّ ها تَْعدٍَُ ِهَي ااْلحاِد ِهَي الّشِ َّ هٔ ُرا  ْْ َْ٘ل فٔ َٗ نَّ أًِّ اَْتَسأ اِلَ ُِ ْلحاِد اْلِ اَللّـ  
Ällaahummä ʾinnii äbräʾu ʾiläikä fii jäumii häädhää wä mää bäʿdähu minäl- ʾääḥäädi 

minäsh- shirki wäl-ʾilḥäädi 

Oi Allah, tänä päivänä ja kaikkina sunnuntaina seison Sinun edessäsi vapaana 

syyllisyydestä, että olisin asettanut toisia Sinun rinnallesi tai ollut harhaoppinen 

 
  

ضاً ِلاِلجاتَِح  اُْخِلُص لََل دُعائٔ ذَعَسُّ َّ  
wä ʾukhliṣu läkä duʿääʾi täʿärruḍän lil-ʾidjääbäti 

ja omistan rukoukseni vilpittömästi Sinulle, jättäytyen Sinun haltuusi 

 

 

اُقُ٘ن َعلٔ طاَعرَِل َزجاًء ِلاِلثاتَِح  َّ  
wä ʾuqiimu ʿälää ṭaaʿätikä rädjääʾän li-lʾithääbäti 

ja noudatan määräyksiäsi Sinun palkkiosi toivossa 

 
 

ِْ٘س  ٍد َخ َخْلِقَل الدَّاِعٖ إِلَٔ َحقِّلَ فََصّلِ َعلَٔ ُهَحوَّ  
fäṣalli ʿälää Muḥämmädin khairi khalqikäd- dääʿii ʾilää ḥäqqikä 



 
Siunaa Muhammed, paras Sinun luoduistasi, Sinun totuuteesi kutsuja 

 

 

َك الَّرٓ ال ُٗضاُم  ًٔ تِِعّصِ اَِعصَّ َّ  
wä äʿizzänii bi-ʿizzikäl- lädhii lää juḍaamu 

ylennä minut Sinun ylistykselläsi, joka ei koskaan häviä 

 
 

ٌَِْ٘ل الَّرٔ ال ذٌَاُم  اْحفَْظٌٔ تِعَ َّ  
wä-ḥfäẓnii bi-ʿäjnikäl- lätii lää tänäämu  

ja suojele minua Sinun silmälläsi, joka ei koskaan nuku 

 

 

 َّ َْ٘ل اَْهسٓ  ًِْقطاعِ اِلَ اْخرِْن تِااِل تِاْلَوْغِفَسجِ ُعْوسَّٓ  
wä-khtim bi-lʾinqiṭaaʿi ʾiläikä ämrii wä bil mäghfiräti ʿumrii  

ja sinetöi asiani erottamalla minut kaikesta muusta paitsi Sinusta ja elämäni 

anteeksiannolla 

 

 

حُ٘ن  ًَْد اْلغَفُُْز السَّ  .اًََِّل اَ
ʾinnäkä äntäl- ghafuurur- raḥiimu 

totisesti Sinä olet Kaiken Anteeksiantava Armahtaja 

 
 

د  آِل ُهَحوَّ َّ د  نَّ َصّلِ علَٔ ُهَحوَّ ُِ  اَللّـ
Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 
  


