DUA HAZIIN
Du’a Ḥaziin (Surullisen rukoilijan rukous) on suositeltavaa lukea yön witr-rukouksen jälkeen.

ُِْ ١اٌش ِح
ّ ُِْ تِس
َّ ّٓ
َّ ِّللا
ِ ْاٌشح

bismilläähi r-raḥmääni r-raḥiim
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

 آ ِي ُِ َح َّّ ٍذَٚ  ُِ َح َّّ ٍذٍٝع
َ ًِّ ص
َ َُّ ُٙ ٌٍَّا

ällaahummä ṣalli 'älää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammad ja hänen perheensä

ْا
ِ ُٔا
ٍ  ُو ًِّ َِ َىِٟدًا فْٛ  ُجْٛ َِ َا٠  َْه١َاج
Unääĵiikä jää mäuĵuudän fii kulli mäkään
Kuiskaan Sinulle, joka olet kaikkialla

ٌَِٟعٍََّ َه ت َ ْس َّ ُع ِٔذَائ
lä'älläkä täs-mä'u nidää-ii
toivoen, että kuulet vaikerrukseni.

ُ ع
َٟا ِئ١ لَ ًَّ َحَٚ ِِٟ ظ َُ ُج ْش
َ فَمَ ْذ

fäqad- 'äẓumä ĵurmii wä qallä ḥäjää´ii
Liian monet ovat rikkomukseni ja liian vähäistä häpeäni.

ٞ
َ َالْٛ َِ َا٠ ٞ
َ َالْٛ َِ

mäulääjä jää mäulääi
Valtiaani! Oi Valtiaani!

ٝا ا َ ْٔسَٙ ُّ٠َ اَٚ ا ِي اَتَزَ َّو ُشَٛ ْ٘ َ اْالٞ
ُّ َ ا

äjjul ähwääli ätädhäkkäru wä äjjähää änsää
Mitkä kauhut muistaisin ja mitkä niistä unohtaisin?

ٝتُ ٌَ َىفْٛ َّ ٌَ ُى ْٓ اِالَّ ْا٠ ُْ ٌَ ْٛ ٌَ َٚ

wä läu läm jäkun illä l-mäutu läkäfää
Olisipa vain kuolema, se riittäisi!

َ ت ا َ ْع
ٝ٘ ا َ ْدَٚ ُُ ظ
ِ ْٛ َّ ٌ َِا تَ ْعذَ ْاَٚ ْف
َ ١َو

käifä wä mää bä'dä l-mäuti ä'ẓamu wä äd-hää
Kuitenkin se, mikä on kuoleman jälkeen, on synkenpää ja pahempaa!

ٞ
َ َالْٛ َِ َا٠ ٞ
َ َالْٛ َِ

mäulääjä jää mäulääi
Valtiaani! Oi Valtiaani!

ٝ َِتٌِٝ اَٚ ٝ َِتََّٝحت

ḥättää mätää wä ilää mätää
Kuinka kauan ja mihin saakka

ٜ َِ َّشج ً تَ ْعذَ ا ُ ْخشٝ ُي ٌَ َه ْاٌعُتْثْٛ ُاَل
äquulu läkä l-'utbää märratän bä'dä ukhraa
sanon, ”Sinulla on oikeus syyttää minua” kerta toisensa jälkeen?

فَا ًءَٚ َ الَٚ ص ْذلًا
ِ ِٞث ُ َُّ الَ ت َ ِجذُ ِع ْٕذ

thummä lää täĵidu 'indii ṣidqan wä lää wäfää´ää
Sitten et löydä minusta rehellisyyttä, etkä vilpittömyyttä!

ّ َ َا٠ ثَاُٖ تِ َهَْٛ ا غَٚ َُّ ُ ثَاُٖ ثَْٛ َا غ١َف
ُّللا

fäjää ghauthäähu thummä wää ghauthääh bikä jää ällaah
Voi ei! Vielä kerran voi ei, kutsun apuasi, oi Jumala!

َ  لَ ْذٜ
َِٟٕغٍَث
ً َٛ٘ ْٓ ِِ

min häwän qad ghaläbänii
Sitä halua vastaan, joka on vallannut minut,

ٟ
َ ة
َ ٍَ لَ ِذ ا ْست َ ْىٍُٚ ّ عذ
َ ْٓ ِِ َٚ
َّ ٍَع

wä min 'äduwwin qad istäkläbä 'äläjj
sitä vihollista vastaan, joka on minua kohti hyökännyt

ْ َّٕ٠ َا ً لَ ْذ ت َض١ْٔ ُ ِِ ْٓ دَٚ
ٌِٟ َت

wä min dunjää qad täzäjjänät lii
sitä (maallista) maailmaa vastaan, joka on vietellyt minut

ّٟ ِء اِالَّ َِا َس ِح َُ َس ِتْٛ س
ُّ ٌاسجٍ تِا
َ َِّ َ  ِِ ْٓ َٔ ْف ٍس اَٚ

wä min näfsin ämmääratin bissuu´i illää mää raḥimä rabbii
ja pahuuteen yllyttävää sieluani vastaan, ”ellei Herrani sitä armahda” (12:53)

ٞ
َ َالْٛ َِ َا٠ ٞ
َ َالْٛ َِ

mäulääjä jää mäulääi
Valtiaani! Oi Valtiaani!

ِٟٕ ّْ اس َح
َ ّْ ت َس ِح
َ ْٕ ا ِْْ ُو
ْ َ فٍِٟ ْت ِِث
in kuntä raḥimtä mithlii färḥämnii
Ole minulle armollinen, jos olet ollut armollinen yhdellekään kaltaiselleni

ِٟٕ ٍْ َ فَا ْلثٍِٟ ْت ِِث
َ ٍْ ت لَ ِث
َ ْٕ  ا ِْْ ُوَٚ

wä in kuntä qabiltä mithlii fäqbälnii
ja hyväksy minut, jos olet hyväksynyt yhdenkään kaltaiseni.

ِٟٕ ٍْ َس َح َشجِ ا ْلث
َّ ٌَا لَاتِ ًَ ا٠
jää qaabilä s-säḥärati q-bälnii
Oi (Faaraon) taikureiden (katumuksen) Hyväksyjä, hyväksy minut!

ْٕٝف ِِ ُْٕٗ ْاٌ ُحس
ُ َا َِ ْٓ ٌَ ُْ اَصَ ْي اَتَعَ َّش٠
jää män läm äzäl ätä'ärrafu minhu l-ḥusnää
Oi Sinä, josta en tiedä kuin hyvää!

سا ًء
َ َِ َٚ صثَا ًحا
َ ُِ َ تِإٌِّعِٟٕ٠ْ ُّغَ ِز٠ ْٓ َِ َا٠

jää män jughadhdhiinii binni'ämi ṣabääḥän wä mäsää´ää
Oi Sinä, joka ruokit minua Armostasi aamuin ja illoin!

 َْه فَ ْشدًا١ِ ََ آتْٛ َ٠ ِّْٟٕ ا ِْس َح

irḥämnii jäumä äätiikä färdää
Ole minulle armollinen, kun saavun luoksesi yksin

ٞص ِش
ِ ش
ً َاخ
َ َ َْه ت١ٌَِصا ا
shääkhiṣan iläikä bäṣarii
kohottaen katseeni Sinua kohti,

ٍِٟ َّ ع
َ ُِمٍََّذًا
muqallidän 'ämälii
kantaen tekojani kaulassani

ِِِّٟٕ ك
ِ ٍَْ  ُع ْاٌخ١ْ ِّ لَ ْذ تَثَ َّشأ َ َج

qad täbärra´ä ĵämii'u l-khalqi minnii
kun kaikki luodut ovat sanoutuneet minusta irti.

ِّٟ ِ ُ  اَٚ ِٟ اَتَٚ ُْ ََٔع

nä'äm wä äbii wä ummii
Kyllä! Jopa isäni ja äitini

ٟ١ِ س ْع
َ َٚ ِّٞ َِ ْٓ َواَْ ٌَُٗ َوذَٚ

wä man käänä lähuu käddii wä sä'jii
ja he, joita varten tein töitä ja ahersin.

ُِّٟٕ َ ْش َح٠ ْٓ َّ َ فِّْٟٕ فَا ِْْ ٌَ ُْ ت َ ْش َح
fä´in läm tärḥämnii fämän järḥämunii
Jos Sinä et osoita minulle armoa, kuka muu osoittaa?

ِٟشت
َ ْحَٚ  ْاٌمَث ِْشِٟس ف
ُ ِٔ ُْؤ٠ ْٓ َِ َٚ

wä män juunisu fi l-qabri wäḥshätii
Kuka muu lohduttaa minua haudan kauhuissa?

ِٟٔسا
َ ٌِ ُ ْٕ ِط ُك٠ ْٓ َِ َٚ

wä män junṭiqu lisäänii
Kuka muu saa kieleni vastaamaan,

ٍِٟ َّ َتُ تِعْٛ ٍَاِرَا َخ
idhää khaläutu bi'ämälii
kun jään aivan yksin tekojeni kanssa

ِِِّٟٕ ِٗ ِت ا َ ْعٍَ ُُ ت
َ ْٔ َ ع َّّا ا
َ َِٟٕسأ َ ٌْت
َ َٚ

wä sää´ältänii 'ämmää äntä ä'lämu bihii minnii
ja Sinä kysyt minulta siitä, josta olet itse tietoisempi?

ع ْذ ٌِ َه
ُ  َشْٙ َّ ٌَْٓ ْا٠َفَا ِْْ لُ ٍْتُ َٔعَ ُْ فَا
َ ْٓ ِِ ب
fä´in qultu nä'äm fä´äinä l-mährabu min 'ädlik
Jos vastaan ”kyllä”, mihin pakenen oikeuttasi?

َّ ٌت اٌََ ُْ ا َ ُو ِٓ ا
 َْه١ٍَع
َ ٍْ ُ ا ِْْ لُ ٍْتُ ٌَ ُْ ا َ ْفعَ ًْ لَٚ
َ َشا ِ٘ذ

Wä in qultu läm äf'äl- qultä äläm äkuni sh-shäähidä 'äläik
Ja jos vastaan: ”En tehnyt sitä”, Sinä sanot, että ”Enkö ollut todistajana kanssasi?”

ٞ
َ  َنُٛ فَعَ ْف
َ َالْٛ َِ َا٠  َنُٛ ع ْف

fä'äfwukä 'äfwukä jää mäulääi
Siksi pyydän anteeksi, pyydän anteeksi, oi Valtiaani!

َْ ًِ ْاٌمَ ِط َشا١ْ س َشا ِت
َ ًَ لَ ْث
qablä säraabiili l-qatiraan
Ennen liekehtiviä liinoja.

ٞ
َ  َنُٛ ع ْف
َ
َ َالْٛ َِ َا٠  َنُٛ ع ْف

'äfwukä 'äfwukä jää mäulääi
Pyydän anteeksi, pyydän anteeksi, oi Valtiaani!

ْ َْشا١ٌِّٕ اَٚ َُ ََّٕٙ لَ ْث ًَ َج

qablä ĵähännämä wä n-niiraan
ennen helvettiä ja tulta.

ٞ
َ  َنُٛ ع ْف
َ
َ َالْٛ َِ َا٠  َنُٛ ع ْف

'äfwukä 'äfwukä jää mäulääi
Pyydän anteeksi, pyydän anteeksi, oi Valtiaani!

ق
ِ  االَ ْعَٕاٌِٝ اِٞذ٠ْ َلَ ْث ًَ ا َ ْْ تُغَ ًَّ اال

qablä än tughallä l-äidii ilä l-ä'nääq
ennen kuin kädet kahlehditaan niskoihin.

َْٓ٠ َْش ْاٌغَافِ ِش١ َخَٚ َْٓ١ِّ اح
ِ اٌش
َّ َُ َا ا َ ْس َح٠

jää ärḥämä r-raaḥimiinä wä khaira l-ghaafiriin
Oi armollisin armollisista ja parhain anteeksiantajista.

