
 

 

TIISTAI 

 

Imaami Ali bin Husein Zainol ‘Lue Aabediin seuraava opettama Dua: 

 

حَ  ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ ٌَّ َصّوِ عَيٚ  ُٖ ذاَىيّـ ََّ  

  
Ällaahummä salli ʿälää muḥammädin wä ääli muhämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 
  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Bismilläähir- raḥmäänir- raḥiim 

Allahin Armeliaan Armahtajan Nimeen 

 

 
ُذ َحقُُّٔ َمَ َْ اْىَح َٗ ُذ هللِ  َْ ذاً َمثيشاً اَْىَح َْ ب يَْستَِحقُُّٔ َح  

Älḥämdu lilläähi wäl- ḥämdu ḥäqquhuu kämää jästäḥiqquhuu ḥämdän käthiiraa 

Kaikki ylistys kuuluu Allahille; ylistys on Hänen oikeutensa, vain Hän on runsaan 

ylistyksen arvoinen 

 

 
ِْ َشّشِ َّْفسٚ  ٍِ  ِٔ اَُع٘رُ ثِ َٗ  
wä äʿuudhu bihii min shärri näfsii 

Etsin turvaa Hänestä sieluni pahuutta vastaan, 

 

 
ٌَ َسثّٚ  بَسحٌ ثِبىسُِّ٘ء اِالّ ٍب َسِح ٍّ َُّ اىَّْْفَس الَ  اِ
Innän- näfsä lä-ʾämmäärätun bis-suuʾi illää mää raḥimä rabbii 

sillä totisesti se johtaa minut pahuuteen ellei Herrani ole armollinen 

 
 
ّْجٚ  ّْجبً اِىٚ رَ ُِ اىَّزٙ يَضيُذّٚ رَ ِْ َشّشِ اىشَّْيطب ٍِ  ِٔ اَُع٘رُ ثِ َٗ  
wä äʿuudhu bihii min shärrish- shäiṭaanil- lädhii jäziidunii dhänbän ilää dhänbii 

Etsin turvaa Hänestä Saatanan pahuutta vastaan, joka lisää syntejä synteihini 

 

 
ِْ ُمّوِ َججّبس فبِجش  ٍِ  ِٔ اَْحتَِشُص ثِ َٗ  
wä äḥtärizu bihii min kulli ĵäbbäärin fääĵir 

Etsin suojaan Hänestä jokaista julmaa tyrannia vastaan, 

  

 

ِٕش  ّٗ قب َعُذ َٗ ُسْيطبُ جبِئش  َٗ  



wä sulṭaanin ĵääʾirin wä ʿäduwwin qaahir  

jokaista ilkeää hallitsijaa ja valloittajaa vastaan 

 

 
ِْْذَك  ِْ ُج ٍِ ٌَّ اْجعَْيْٚ  ُٖ  اَىيّـ
Ällaahummä-ĵʿälnii min ĵundikä 

Oi Allah, suo minun olla Sinun joukkosi jäsen, 

 

 
 َُ ٌُ اْىغبِىجُ٘ ُٕ َْْذَك  َُّ ُج  فَِب
fä-ʾinnä ĵundäkä humul ghaalibuun 

sillä Sinun joukkosi on voittoisa 

 

 
ِْ ِحْضثَِل  ٍِ اْجعَْيْٚ  َٗ  
Wä-ĵʿälnii min ḥizbikä 

Ja ota minut Sinun puolueseesi, 

 

 
 َُ ْفِيُح٘ َُ ٌُ اْى ُٕ َُّ ِحْضثََل   فَِب
fä-ʾinnä ḥizbäkä humul mufliḥuun 

sillä Sinun puolueesi on kukoistava 

 

 
ِىيآئَِل  ْٗ ِْ اَ ٍِ اْجعَْيْٚ  َٗ  
wä-ĵʿälnii min äwlijääʾikä 

Ja osoita minulle paikka Sinun ystäviesi joukossa 

 

 
 َُ ٌْ يَْحَضُّ٘ ُٕ ال  َٗ  ٌْ ِٖ ٌف َعيَْي ْ٘ َُّ أٗىيبءك ال َخ  فَِب
fä-ʾinnä äwlijääʾäkä lää khäufun ʿäläihim wä lää hum jäḥzänuun 

sillä totisesti Sinun ystäviesi ei tarvitse pelätä eikä surra 

 

 
ٌَّ اَْصِيْح ىٚ ُٖ شٙ اَىيّـ ٍْ خُ اَ ََ ديْٚ فَِبَُّّٔ ِعْص  

Ällaahummä äṣliḥ lii diinii fä-ʾinnähuu ʿiṣmätu ämrii 

Oi Allah, suo minun olla uskontoni mukainen,  

sillä vain se takaa tekojeni onnistumisen 

 

 
قَّشٙ  ٍَ اَْصِيْح ىٚ اِخَشتٚ َفِبَّّٖب داُس  َٗ  
wä äṣliḥ lii ääkhirätii fä-ʾinnähää dääru mäqärrii 

Tee tuonpuoleista elämästäni siunattu, sillä se on iänkaikkinen asuinsijani, 

 

 



 ٍِ اِىَْيٖب  فَّشَٙٗ ٍَ  ًِ ئب َسِح اىيِّ َٗ جب ٍُ  ِْ  
wä iläihää min muĵääwärätil liʾäämi mäfärrii 

ja turvapaikka arvottoman maailman kurjuudesta 

 

 
اْجعَِو اْىَحي٘حَ ِصيبَدحً ىٚ فٚ ُمّوِ َخْيش  َٗ  
Wä-ĵʿälil- ḥäjäätä zijäädätän lii fii kulli khair  

Suo elämääni kaikkea hyvää, kaikkina aikona 

 

 
 َ٘ اْى ِْ ُمّوِ َششٍّ فبحَ ساَحخً َٗ ٍِ ىٚ   

wäl-wäfäätä raaḥätän lii min kulli shärr 

Ja anna kuoleman olla helpotus kaikesta pahasta eroamiseen 

 
 

ٌَّ َصّوِ عَ  ُٖ َِ اَىيّـ ٌِ اىَّْجِيّي ذ خبتَ ََّ َح ٍُ يٚ   
Ällaahummä ṣalli ʿälää muḥämmädin khäätämin- näbijjiin 

Oi Allah, siunaa Muhammed, Profeettojen sinetti 

 
 
 َِ ْشَسيي َُ ِح اْى ًِ ِعذَّ َٗ تََب  
wä tämäämi ʿiddätil- mursäliin 

ja lähettiläiden määrän täyttymys 

 

 
َِ  َعيٚ ِٕشي َِ اىّطب ّيِجي ِٔ اىطَّ آِى  

wä ʿälää äälihiṭ- ṭäjjibiinäṭ- ṭaahiriin 

Ja hänen Talonväkensä, hyvät, viattomat 

 

 
 ِٔ اَْصحبثِ َٗ َِ ْْتََججي َُ اْى  

wä äṣḥääbihil- muntäĵäbiin 

Ja hänen Seuralaisensa, arvostetut 

 
 
َْٕت ىٚ ِفٚ اىثُّالثبِء ثاَلثبً  َٗ  
wä häb lii fith- thuläthääʾi thälääthän 

Ja anna minulle tiistaina kolme asiaa: 

 
 
ّْجبً اِالّ َغفَْشتَُٔ   ال تََذْع ىٚ رَ
lää tädäʿ lii dhänbän illää ghafärtäh 

Älä huomio syntejäni, muutoin kuin anteeksiantaaksesi ne 

 
 
َْٕجتَُٔ  بً اِالّ اَْر َّ ال َغ َٗ  



wä lää ghammän illää ädhhäbtäh 

Älä jätä minulle huolia, muutoin kuin poispyyhkiäksesi ne 

 

 
اً اِالّ َدفَْعتَُٔ   ّٗ ال َعُذ َٗ  
wä lää ʿäduwwän illää däfäʿtäh 

Älä jätä minulle vihollisia, muutoin kuin häätääksesi ne 

 

 
ٌِ هللاِ َخْيِش االَْسَبِء   ثِجِْس
Bi-bismilläähi khairil- ʾäsmääʾi 

‘Allahin nimeen’, parhain kaikista nimistä 

 

 
اىسََّبِء  َٗ ٌِ هللاِ َسّةِ االَْسِض   ثِْس
bismilläähi räbbil- ʾärḍi wäs-sämääʾi  

Allahin nimeen, maailman ja taivaan Herra, 

 

 
ىُُٔ َسَخُطُٔ  َّٗ ْنشٗٓ اَ ٍَ  اَْستَْذفُِع ُموَّ 
ästädfiʿu kullä mäkruuhin äwwäluhuu säkhaṭuh 

Pidättäydyn kaikesta pahasta ja rumasta;  

joista pahin on Hänen tyytymättömyytensä 

 

 
 ُٓ ىُُٔ ِسضب َّٗ ْحجُ٘ة اَ ٍَ اَْستَْجِيُت ُموَّ  َٗ  
wä ästäĵlibu kullä mäḥbuubin äwwäluhuu riḍaah 

Etsiydyn kaikkeen rakastettavaan ja hyvään; 

joista paras on Hänen mieltymyksensä 

 

 
 ُِ ِىيَّ ااِلْحسب َٗ ُِ يب  َْْل ِثبْىغُْفشا ٍِ ٌْ ىٚ   .فَبْختِ
fä-khtim lii minkä bil- ghufraani jää wälijjäl- ʾiḥsään 

Joten suo minulle Sinun anteeksiantosi, 

Oi Anteeksiannon Omistaja ja Jakaja 

 

 
حَ  ٍُ آِه  َٗ ذ  ََّ َح ٍُ ٌَّ َصّوِ عَيٚ  ُٖ ذاَىيّـ ََّ  

Ällaahummä ṣalli ʿälää muḥämmädin wä ääli muḥämmäd 

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset 

 

 


