WITR-RUKOUS
(Keskiyön rukous)
Keskiyön rukous tehdään keskiyön jälkeen ennen aamusarastuksen rukousta, mielellään
mahdollisimman lähellä aamusarastusta.
Keskiyön rukous aloitetaan 8 rak’atin rukouksella, joka jaetaan kahden rak’atin jaksoihin. Taslim
sanotaan aina kahden jakson jälkeen ja nijjat on keskiyön rukous (nawafilat al leil).
Ensimmäisessä jaksossa lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah al-Tawhid (112) ja toisessa rak’atissa
Surah al-Kafirun (109). Toisessa jaksossa voit halutessasi tehdä qunuut sanomalla salawat tai
kolme kertaa sobhaanellaah tai jonkin muun ylistyksen.
Muissa jaksossa voit lukea minkä tahansa haluamasi suuran.
Vaihtoehtoisesti voit lukea kaikissa jaksoissa Surah al-Fatihan jälkeen Surah al-Tawheedin
jokaisessa rak’atissa. Tai voit rukoilla Surah al-Fatihan jälkeen yhden haluamasi jakeen mistä
tahansa suurasta. Tai voit lukea jokaisessa rak’atissa ainoastaan Surah al-Fatihan.
Tämän jälkeen tehdään Shaf’-rukous. Se koostuu kahdesta rak-atista. Lue ensimmäisessä
jaksossa Surah al-Fatihan jälkeen Surah al-Nas ja toisessa Surah al-Falaq. Shaf’-rukouksessa ei
ole qunuut osiota.
Viimeiseksi rukoile Witr-rukous. Siinä on vain yksi rak’at. Lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah
al-Tawheed (112) kolme kertaa, Surah al-Falaq (113) kerran ja Surah al-Naz (114) kerran. Tai
rukoille Surah al-Fatihan jälkeen vain kerran Surah al-Tawheed.
Sitten nosta kädet qunuut-asentoon ja pyydä Allahilta mitä tahdot- Voit rukoilla esimerkiksi
seuraavilla litanioilla:

الر ِحي ِْم
ِبس ِْم ه
َّ من
َّ ِّللا
ِ ْالرح

Bismilläähir- raḥmäänir- raḥiim
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd
Allah siunaa Muhammad ja hänen Talonväkensä

lää ʾiläähä ʾilläl- laahul- ḥäliimul- käriimu
Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Pitkämielinen, Antelias

lää ʾiläähä ʾilläl- laahul- ʿäljjul- ʿäẓiimu
Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, Korkea, Mahtava

subḥäänäl- laahi rabbis- sämääwäätis- säbʿi
Ylistys Allahille, seitsemän taivaan Herralle

wä rabbil- ʾäraḍiinäs- säbʿi
ja seitsemän maailman Herralle

wä mää fiihinnä wä mää bäjnähunnä wä
ja kaiken sen mikä on niissä ja niiden välissä,

rabbul- ʿärshil- ʿäḍiimi
niiden yläpuolella ja alapuolella Herralle

wäl- ḥämdu lilläähi rabbil- ʿäälämiinä
Ylistys maailmankaikkeuden Herralle

Sen jälkeen pyydä Allahilta anteeksiantoa 40 läheisellesi. Olisi hyvä pyytää anteeksiantoa myös
islamin oppineille. Henkilöiden määrää voi myös vähentää tai nimetä jokin tietty ryhmä, kuten
esimerkiksi uskovaiset miehet ja naiset.

Ällaahummä- ghfir lii
Jumala pyydän anteeksiantoa.... ja mainitse henkilön nimi perään
Edelleen kädet qunuutissa pyydä anteeksi 70 kertaa sanomalla:

Ästäghfirul- llaahä rabbii wä ätuubu ʾiläihi
Pyydän Allahilta, Luojaltani anteeksiantoa ja kadun tekoja Hänelle
Sitten sano 7 kertaa:

Häädhää mäqaamul- ʿääʾidhi bikä minän- nääri
Tämän on hänen tilansa, joka rukoilee suojelusta helvetin tulelta.
Sen jälkeen pyydä anteeksi 300 kertaa sanomalla:

Äl-ʿäfwä
Anteeksi
Qunuutin lopuksi sano:

Rabbi- ghfir lii wä- rḥämnii wä tub ʿäläjjä ʾinnäkä äntät- täwwääbur- raḥiimu
Jumala anna anteeksi minulle ja ole minulle armollinen, ja käänny puoleeni, sillä Sinä ole
Myöntyväinen, Armollinen
Qunuutin jälkeen jatka rukousta normaalisti tekemällä rukuu, sadjeh, tashahhud ja tasleem.
Witr-rukouksen jälkeen voit halutessasi tehdä ylistyksiä sanomalla:
- Tasbi Fateme Zahra

-

Kiitoskummarrus (sajdeh shokr)
Ayatel Korsi
Kiitoskumarrus uudelleen kuten yllä
Dua Haziin

