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Translitterointitaulukkoa:

Translitteroinnissa on käytetty seuraavaa taulukkoa: 

 

 (älif)  a / ä / aa / ää  

 (bä)  b  

 (tä) t  

 (thä) th  

 (djiim) dj  

 (hä) h  

 (kha)  kh  

 (dääl)  d  

 (thääl)  th  

 (ra)  r  

 (zäi)  z  

 (siin)  s  

 (shiin)  sh  

 (saad)  s  

 (dhaad)  dh  

 (taa)  t 

 (dhaa)  dh  

 ('äin)  'a / 'ä / 'i / 'u  

 (ghain)  gh  

 (fä)  f  

 (qaaf)  q  

 (kääf)  k  

 (lääm) l  

 (miim) m  

 (nuun) n  

  (hä) h  

 (tä märbuutä) t, 

sanan lopussa (sanan lopussa merkitään -t, jos 

ääntyy kun sitä seuraa toinen sana; jos kyseessä 

viimeinen sana tai tauko, merkitään 

poikkeuksellisesti -h) 

 (wäu)  w / uu  

 (jää)  j / ii  

 (älif mäksuurä)  aa  

 (hämzä)  (katkoäänne, merkitään viivalla (-))  

  (sukuun)  (katkoäänne, merkitään viivalla (-))  
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Lukijalle

Dua eli pyyntörukous

Dua tawassul

Sheikh Tusi mainitsee kirjassaan Misbah al-Mujtahid, että Imaami Ha-
san bin Ali Al-Askari kirjoitti tämän duan Abu Muhammedille, joka oli 
pyytänyt häntä opettamaan sopivan tavan lausua salawaat eli rauhan toi-
votukset Profeetta Muhammedille ja hänen jälkeläisilleen. Allama Majlisi 
puolestaan on maininnut, että tämän duan on välittänyt Ibn Babawayh, 
joka sanoo luottavaisesti, ettei sellaista vaikeutta tai ongelmaa ole olemas-
sakaan, jota tämä dua ei ratkaisisi. 

Tässä pyyntörukouksessa  rukoilija anoo haluamaansa Armolliselta Al-
lahilta Pyhän Profeetan ja hänen Talonväkensä (Ahl al-Bayt) nimeen ja 
heidän tähtensä. Dua Tawassul tunnetaan ”laillisten halujen pikaisen to-
teuttamisen” dua-rukouksena.

Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beitillä on ilo julkaista 
tämä dua suomen kielellä. Tekstissä on mukana myös translitterointi lu-
kemisen helpottamiseksi niille rukoilijoille, jotka eivät taida arabian kieltä. 
Koraanin jakeissa on käytetty Professori Jaakko Hämeen-Anttilan kään-
nöksiä ellei toisin mainittu. 

Kirjassa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
rhhj = rauha hänelle ja hänen jälkeläisille
rh = rauha hänelle

Allahin rauha ja siunaukset Muhammedille ja Muhammedin perheelle.

Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2011

Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
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Mikä on dua eli pyyntörukous

Pyyntörukous (dua) on yksi parhaimmista Jumalan palvonnanteoista, 
joiden kautta rukoilija voi saavuttaa itsetäydellistymisen ja Jumalan lähei-
syyden. Tämän vuoksi Kaikkivaltias Jumala on kehottanut palvelijoitaan 
tekemään pyyntörukouksia.

Kaikkivaltias Jumala sanoo Pyhässä Koraanissa:
 
 Herranne sanoo: ”Rukoilkaa Minua, niin minä vastaan teille.
 Ne, jotka ovat liian ylpeitä palvomaan Minua,
 joutuvat nöyryytettyinä Helvettiin.”
 (40:60)

Ja Hän sanoo:
 
 ’Rukoilkaa nöyrästi ja peläten Herraanne,
 sillä Hän ei rakasta syntisiä.’ 
 (7:55 / Z.I. Ansen Bören käännös)

Ja Hän sanoo:
 
 ’Kun palvelijana sinulta kysyvät jotakin Minusta,
 olen totisesti lähellä; Minä kuulen anovaisen rukouksen,
 kun hän huutaa Minua avukseen. Niin kuulkoot hekin
 Minun kutsuni ja luottakoot Minuun,
 jotta he seuraisivat oikeata Johdatusta’.
 (2:186 / Z.I. Ansen Bören  käännös)

Pyhä Profeetta (rhhj) on sanonut: 
 
 ”Pyyntörukous (dua) on palvonnan sielu.” 
 (Sahih Tirmidhi, osa 2, s. 266)

Imaami Sadiq (rh) on sanonut: 
 
 ”Pyyntörukous on palvontaa, sillä Kaikkivaltias Jumala sanoo: 
 ’Teidän täytyy jatkaa Kaikkivaltiaalta Jumalalta pyytämistä 
 eikä koskaan sanoa: Kaikki on tehty.’” 
 (Al-Kafi, osa 2, s. 407)
Ja sanoi:
 ”Teidän ei pitäisi koskaan lopettaa pyyntörukousta missään 
 tilanteessa, sillä te ette koskaan löydä muuta pyyntörukouksen 
 kaltaista korviketta Jumalan läheisyyden saavuttamiseksi.
 Ihmisen tulee tehdä pyyntörukouksia jopa mitättömissä ja
 pienissä asioissa; ja niiden ollessa mitättömiä, pyyntörukousta
 ei pitäisi hylätä, koska kaikesta huolimatta mitättömien 
 asioiden Isäntä on sama kuin suurten asioiden Isäntä.”
 (Al-Kafi, osa 2.p. 467)
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Jumalan palvelijan tulisi tehdä pyyntörukouksia, sillä hänen koko olemas-
saolonsa tarvitsee Kaikkivaltiasta Jumalaa. Ihminen on olemukseltaan 
täysin köyhä, varaton ja riippuvainen Jumalasta, joten jos häneltä evätään 
Jumalan siunaukset vaikkapa vain hetkeksi, hän tuhoutuu aivan kuin ei 
koskaan olisi ollut olemassakaan. Kaikki mitä meillä on, on Kaikkivaltiaan 
Jumalan antamaa. Siksi uskovan tulisi myöntää tämä perustavaa laatua 
oleva riippuvuus kielellään  ja teoillaan, mikä on itseasiassa palvonnan 
todellinen merkitys.

Pyyntörukouksessa muistamme Kaikkivaltiaan Jumalan ja muodostamme 
hyräilevän ajatustenvaihdon Hänen kanssaan. Nöyrän palvelijan tavoin 
esitämme tarpeemme kyynelehtivin silmin Kaikkivaltiaan Jumalan, ra-
jattomien rikkauksien omistajan, edessä. Hylkäämällä toiveemme kurjaa, 
halujen täyttämää maailmaa kohtaan  muodostamme yhteyden siunaus-
ten ja täydellisyyden Kaikkein Pyhimmän Lähteen kanssa.

Kohottautuen pois tästä kurjasta maailmasta onnistumme todistamaan 
Jumalan olemuksen kauneuden esoteeristen silmiemme kautta. Pyyntö-
rukoukseeen antautuminen ja Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa yksityisten 
pyyntöjen hyräily on yksi kaikkein nautinnollisimmista ja kauneimmista 
mielentiloista, mitä yksikään Jumalan pyhimyksistä ei vaihtaisi koskaan 
mistään hinnasta.

As-Sahiifah As-Sajjadiyyahiin ja muihin pyyntörukouskirjoihin on kerät-
ty Pyhän Profeetan (rhhj) ja Synnittömien Imaamien (rh) pyyntörukouk-
sia. Yhteyden muodostaminen Kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja toivo siitä, 
että Hän tulee hyväksymään kaikki pyyntörukoukset, tuo mielenrauhan 
ja varmuuden rukoilijan sydämeen. Jollei ihminen elämän koettelemuk-
sissa ja vaikeuksissa etsi turvaa ja ratkaisua ongelmiinsa Kaikkivaltiaalta 
Jumalalta, kuinka hän sitten voisi osoittaa kestävyyttä niitä vastaan ja 
saada varmuuden elämänsä jatkumisesta?

Pyyntörukous on uskovan asevarasto, jonka kautta hän kamppailee pet-
tymyksiä ja epätoivoa vastaan, ja etsii apua kätketyltä yliluonnolliselta 
voimalta vaikeuksiensa ja ongelmiensa ratkaisuksi. Pyhät Profeetat ja Syn-
nittömät Imaamit (rh) käyttivät aina hyväkseen tätä asevarastoa ja ovat 
suositelleet sitä painokkaasti uskoville. 

Imaami Baqir (rh) sanoi:
 
 ”Kaikkivaltias Jumala rakastaa uskovaa, joka tekee paljon 
 pyyntörukouksia; ja minä suosittelen teitä tekemään pyyntö-
 rukousia erityisesti aamunkoitosta aina auringonnousuun
 saakka, koska tänä aikana Paratiisin portit ovat avoinna;
 ihmisten elanto jaetaan ja heidän suuret toiveensa myön-
 netään.” 
 (Al-Kafi, osa 2, s. 478)
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Pyhä Profeetta (rhhj) sanoi:
 
 ”Pyyntörukous on uskovan asevarasto; se on uskonnon
 pilari sekä maan ja taivaan valo.”
 (Al-Kafi, osa 2, s. 468)

Pyyntörukous on palvonnanteko – tai oikeastaan se on kaikkien palvon-
nantekojen sielu – ja tuo ikuiset palkkiot. Sen avulla uskova nousee Tai-
vaalliseen Valtakuntaan. Pyyntörukous, täydellistää rukoilijan hengen ja 
ravitsee ja auttaa rukoilijaa saavuttamaan Jumalan läheisyyden.

Uskovien komentaja, Imaami Ali (rh) sanoi:
 
 ”Pyyntörukous on menestyksen avain; paras pyyntörukous
 on pyyntörukous, joka tulee ulos vilpittömästä rinnasta ja
 hurskaasta sydämestä; pyyntörukoukset tai ylistykset (hymnit) 
 johtavat pelastukseen; ja vilpittömyyden kautta uskova
 pelastuu vastoinkäymisiltä ja pahuudelta. Sen tähden uskovan
 tulisi etsiä turvaa Kaikkivaltiaalta Jumalalta, kun hän kohtaa
 kovia koettelemuksia .” 
 (Al-Kafi, osa 2, s. 468)

Pyyntörukous on palvonnanteko, jonka avulla vilpitön  rukoilija saavuttaa 
itsetäydellistymisen ja Jumalan läheisyyden. Tästä syystä Herran palve-
lijan ei pitäisi missään paikassa ja missään olosuhteissa laiminlyödä tätä 
suurta palvonnantekoa, sillä pyyntörukous ei ole koskaan tehoton, vaikkei 
se saata tuottaa välittömiä ja ilmeisiä tuloksia. On mahdollista, että joskus 
rukoilijan pyyntöihin vastaaminen saattaa viivästyä; tai sitä ei toteuteta 
tässä maailmassa. Tämäkään ei ole ilman viisautta, sillä joskus uskovan 
vaatimukset eivät ole hänen todellisen etunsa mukaisia ja Viisas Jumala 
tietää paremmin, mikä on hyvää Hänen palvelijalleen.

Siksi palvelijan tulisi aina kohottaa kätensä Kaikkivaltiaan ja Kaikkivoivan 
Jumalan edessä, ja rukoilla toiveidensa puolesta. Jos pyyntöä pidetään so-
pivana, hänen toiveensa toteutetaan tässä maailmassa. Mutta joskus Kaik-
kivaltias Jumala näkee parhaaksi viivyttää myöntämistä palvelijalleen, 
jotta hän paneutuisi mietiskelyyn ja rukoukseen syvällisemmin, saavutta-
en siten korkeamman hengellisen aseman. Joskus pyhä tarkoituksenmu-
kaisuus sanelee, ettei hänen avustustaan pitäisi myöntää tässä maailmas-
sa, jotta hän pysyisi jatkuvasti uppoutuneena Jumalan muistelemiseen, ja 
saadakseen paljon paremman palkkion seuraavassa maailmassa.

Pyhä Profeetta (rhhj) sanoi: 
 
 ”Siunatkoon Kaikkivaltias Jumala palvelijaa, joka pyytää
 tarpeitaan Kaikkivaltiaalta Jumalalta ja vetoaa niiden
 täyttämisen puolesta pyyntörukousten kautta, riippumatta 
 myönnetäänkö hänen toiveensa vai ei. Sitten hän
 lausui seuraavan jakeen: ”Kenties en joudu suremaan sen takia,
 että rukoilen Herraani.” (19:48) (Al-Kafi, osa 2 s. 475)
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Imaami Sadiq (rh) sanoi:
 
 ”Joskus uskova rukoilee tarpeensa puolesta Kaikkivaltiaan 
 Jumalan edessä, mutta Hän määrää enkeleitään viivyttämään 
 palvelijan tarpeiden myöntämistä, koska Hän rakastaa kuulla
 rukoilijan ääntä ja pyyntörukousta enemmän. Sitten Tuomio-
 päivänä Jumala sanoo hänelle: ’Oi palvelijani! Sinä kutsuit
 minua, mutta Minä viivytin sinun toivomustasi, nyt vastineena 
 myönnän sinulle sellaisen-ja-sellaisen palkkion, ja sellaisen
 -ja-sellaisen pyyntörukouksen.’ Sen kuullessaan palvelija sanoo: 
 Toivon, ettei yhtään toiveistani olisi myönnetty maailmassa.
 Hän sanoo niin, koska hän näkee Tuonpuoleisen erinomaiset
 palkkiot.” 
 (Al-Kafi, osa 2, s. 490)

Ja hän sanoi:
 
 Ole varovainen pyyntörukouksen etikettien suhteen, ja kiinnitä 
 huomiota siihen, kenelle puhut, kuinka ja mitä tarkoitusta
 varten anot Häneltä haluamaasi?  
 Ajattele Kaikkivaltiaan Jumalan majesteettisuutta ja loistok- 
 kuutta, ja katso sisälle sydämeesi ja tiedä, että Hän on tietoinen 
 siitä, mitä tahansa se sisältää. Hän tietää sydämesi salaisuudet 
 sekä totuuden ja valheen, joka on kätketty sinne. Ole varovainen 
 tunnistaaksesi oikein pelastuksesi tai epäonnesi polun, muuten 
 vaadit Kaikkivaltiaalta Jumalalta asiaa, joka sisältää sinun
 tuhosi kun taas sinä kuvittelet oman pelastuksesi olevan siinä.

Kaikkivaltias Jumala sanoo Pyhässä Koraanissa: 
 
 ”Ihminen huutaa ylleen pahaa niin kuin hän rukoilee hyvääkin; 
 niin, ihminen pyrkii hätiköimään.” 
 (17:11/ Z.I. Ansen Bören käännös)

Sen vuoksi mieti perusteellisesti sitä mitä haluat Kaikkivaltiaalta Juma-
lalta ja mitä tarkoitusta varten sitä vaadit. Pyyntörukous hyväksytään ai-
noastaan, jos harjoitat täydellistä olemassaolosi keskittämistä kohti Kaik-
kivaltiasta Jumalaa, sulattaen sydämesi todistaessasi Hänen läsnäolonsa, 
hyläten kaiken käytettävissäsi olevan, ja alistaen täydellisesti kaikki asiat 
vilpittömästi Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Joten, jollet toiminut edellämai-
nittujen pyyntörukouksen ehtojen mukaan, älä odota sen täyttymistä.

 ”Sillä, Kaikkivaltias Jumala on tietoinen kaikista salaisuuksis-
 tasi ja arvoituksistasi. Kenties pyydät Kaikkivaltiaalta Juma-
 lalta jotain samalla kun tiedät, että sinun aikomuksesi on
 päinvastainen kuin vaatimuksesi.”
 (Haqayaqi-Faiz, s. 244)
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Tawassul

 ”Uskovaiset, pelätkää Jumalaa, pyrkikää Hänen luokseen...”
 ( 5:35)

Tawassulin määritelmä

Tawassulin kielellinen merkitys on ”läheisyys” tai ”keino”, jonka kautta 
saavutetaan tietty tavoite. Esimerkiksi, kun sanotaan wa wassala ila Allah, 
se tarkoittaa tietyn teon tekemistä Jumalan läheisyyden saavuttamiseksi. 
Sen mukaisesti wasil tässä tarkoittaa ”Jumalan kaipaamista”. [1]

Yllämainitusta Pyhän Koraanin 5:35 jakeesta ilmenee, että  ”pelkää Al-
lahia” on käsky pysytellä poissa synnistä, kun taas ”pyrkiminen Hänen 
luokseen”, toisin sanoen Hänen läheisyytensä etsiminen,  on käsky suo-
rittaa palvonnan ja omistautumisen tekoja.  [2] Sekä Raghib Isfahani että 
Allamah Sayyid Muhammed Husein Tabatabai ovat sitä mieltä, että al-
wasilah tarkoittaa tietyn tavoitteen saavuttamista kaipuun, taipumuksen 
tai halukkuuden kautta, ja itseasiassa wasilah kohti Jumalaa tarkoittaa 
Hänen polkunsa noudattamista tiedolla ja Hänen palvontansaa Shari’ah-
lakeihin nojautuen. Toisinsanoen wasilah on kommunikoinnin keino ja 
hengellinen linkki ihmiskunnan ja Jumalan välillä. Perimätiedon mukaan 
al-wasilah on asema Paratiisissa, mikä on varattu vain yhdelle henkilölle, 
ja Profeetta Muhammed (rhhj) on pyytänyt muslimiyhteisöä (ummaa) 
rukoilemaan, että tämä asema myönnettäisiin hänelle. [3]

Tawassul merkittävien shiia-oppineiden näkemyksen mukaan

Sellaisten merkittävien shiiaoppineiden, kuten Shaykh al-Ta’ifah Tusi, 
Shaykh Amin al-Islam Tabrisi, Allama Sayyed Muhammed Husayn Taba-
tabai, Ajatollah Sayyed Ruhollah Khomeini jne. mukaan wasilah tarkoittaa 
uskoa, rakkautta ja kunnioitusta Profeettaa (rhhj) kohtaan ja hänen totte-
lemistaan.

Allamah Tabatabai kirjoittaa vaikuttavassa Pyhän Koraanin selitysteok-
sessaan, että sana al-wasilah tai ”lähestyminen”  [huom! Jaakko Hämeen-
Anttila on kääntänyt sanan ”pyrkimiseksi”], kuten on käytetty jakeessa ”...
pyrkikää Hänen luokseen” (5:35), vahvistaa palvonnan todellisuuden ja 
tarkoittaa Jumalan puoleen kääntymistä alistuvasti ja rukoillen, missä tie-
to ja toiminta toimii välttämättömänä välineenä tätä yhteyttä varten. [4]

Lisäksi selittäessään tarkemmin Ali bin Ibrahim Qummin Koraanin 
selityskirjasta, tafsir, löytyvää perimätietoa, että jae ”pyrkikää Hänen 
luokseen” tarkoittaa Allahin läheisyyden tavoittelemista Synnittömän 
Imaamin (rauha hänelle) kautta, Allamah Tabatabai sanoo, että tämä 
viittaa tottelevaisuuteen tai Imaamin (rauha hänelle) polun seuraamiseen 
Allahin  saavuttamiseksi [5].

On ilmeistä, että Profeetta (rhhj) ja Synnittömät Imaamit (rh), joita pide-
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tään pyhän lain käytännöllisinä malleina ja moraalin ja etiketin parhaim-
pina esimerkkeinä, ovat wasilah, sillä heidän tottelemisensa ja polkunsa 
seuraamisen kautta henkilö voi saavuttaa Jumalan läheisyyden. Samoin 
kuten merkittävät shiiaoppineet ovat sanoneet, Shari’ah lait ovat wasilah, 
minkä seuraamisen perusteella Kaikkivaltiaan Allahin läheisyys saavu-
tetaan. Eräät merkittävät shiialainoppineet kuten Sheikh Hurr al-’Amili, 
Ajatollah Abu al-Hasan Isfahani ja Ajatollah Khomeini ovat käyttäneet 
wasilah-otsikkoa lainopillisia tutkielmiaan kuten Wasa’il al-Shi’ah, Wasi-
lah al-Hajat ja Tahrir al-Wasilah varten. Wasilah al-Najat tai ”Pelastuksen 
keinot” on otsikko yli 40 tieteelliselle tutkielmalle, jonka shiia-oppineisto 
on kirjoittanut. [6]

Kuten shiiaoppineet ovat vakuuttuneet, Profeetta (rhhj) on muslimeille 
wasilah Jumalan ja ihmisen välillä, sillä hän on paras esimerkki ja itseasi-
assa niin sanottu ”Käytännöllinen Koraani”. Samoin on Profeetan (rhhj) 
synnittömät jälkeläiset (rh), jotka ovat Allahin Kirjan, Pyhän Koraanin,  
rinnalla Profeetan (rhhj) kuolematon perintö ja hänen polkunsa jatkumo, 
kuten tulee esille Hadith al-Thaqalaynista, mikä on yksimielisesti sekä 
shiia- että sunnioppineiden vahvistama. Näiden kahden wasilahin kautta 
muslimit pitävät tiukasti kiinni pyhistä laeista ja kamppailevat saavut-
taakseen Allahin läheisyyden, sillä hyvät teot, tottelevaisuus ja Koraanin, 
Profeetan (rhhj) ja hänen synnittömän Ahl al-Baytinsa (rh) seuraaminen 
ovat shafa’atin perusta. Allamah Tabatabai on selittänyt tämän paremmin 
selitysteoksessaan:

Henkilö, jolta puuttuu mikään kyky saavuttaa vaadittu täydellistyminen, 
on kuin lukutaidoton, joka haluaa tulla vanhimmaksi oppineeksi pelkän 
suosituksen kautta, sillä hänellä ei ole mitään perusoppia eikä hänellä ole 
vaadittua yhteyttä häneen, joka voisi puhua hänen puolestaan. Häntä voi-
daan verrata myös orjaan, joka on tottelematon herralleen, mutta ilman 
tästä itsepäisyyden ja tottelemattomuuden tilasta poistumista, hän halu-
aa saada anteeksiannon esirukouksen (shafa’at) kautta. Kummassakaan 
näistä tapauksista esirukous ei hyödytä, sillä shafa’at on wasilah eli keino 
saavuttaa asia eikä ole itsessään asia, joka tekee hänestä ensinnäkään van-
hinta oppinutta eikä toiseksi auta Herran anteeksiantoa tottelemattomuu-
den tilassa. [7]

Pyhässä Koraanissa on mainittu selvästi, että jollei henkilö täytä velvolli-
suuksiaan ja seuraa Profeetan (rhhj) ja Synnittömien Imaamien (rh) tietä, 
häntä ei pidetä shafa’atin arvoisena, vaikka Profeetta (rhhj) esirukoilisi 
hänen puolestaan.
 
 ”Samapa heille onkin, pyydätkö heidän puolestaan anteeksi
 vai et; ei Jumala anna heille enää anteeksi,
 sillä Hän ei johdata syntisiä.”
 (63:6)
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Shiialaiset pyyntörukoukset
ovat monoteistisesti puhtaita

Rukoukset ja palvonnanteot shiiojen keskuudessa ovat puhtaasti mono-
teistisia ja ne ovat johdettu Profeetta Muhammedin (rhhj) ja Ahl al-Baytin 
(rh) ohjeista. Esimerkiksi shiiat eivät laita polvistumisen aikana otsaansa 
maton, vaatteen, muovin tai synteettisen materiaalin päälle,
sillä Imaami Ja’far al-Sadiq (h) on sanonut:
 
 Maalliset ihmiset ovat ruoan ja vaatteiden orjia, siksi ei ole
 oikein henkilölle, joka suorittaa rukouksiaan Allahille,
 asettaa otsaansa maailmanpalvojien jumaluuden päälle. [8]

Shiiamuslimit lausuvat pyyntörukouksia, jotka Profeetta (rhhj) ja hänen 
Ahl al-Baytinsa (rh) ovat opettaneet ja niissä kaikissa kaikki vaatimukset 
osoitetaan Kaikkivaltiaalle Allahille. Synnittömät Imaamit (rh) ovat myös 
varoittaneet ihmisiä siitä, etteivät he antaisi ulkoisten muotojen  häiritä 
keskittymistään eivätkä niiden takia menettäisi pyyntörukousten todelli-
suutta ja ydintä.

Shiiaoppineet ovat kamppailleet säilyttääkseen Profeetan (rhhj) ja hänen 
Ahl al-Baytinsa (rh) polun. Ajatollah Sayyid Husein Burujerdi oli vastaha-
koinen käyttämään rukouksessaan sellaista rukouskiveä, joka oli muotoil-
tu muistuttamaan esimerkiksi kupolia tai muuta rakennetta.

Lainopillisissa käsikirjoissaan sekä ajatollah Burujerdi että Imam Khomei-
ni mainitsevat pyhillä hautapaikoilla polvistumisesta seuraavaa:
 
 On haram polvistua kenellekään muulle paitsi Allahille.
 Synnittömien Imaamien (rh) hautapaikkojen edessä voi
 polvistua ainoastaan kiittämään Jumalaa,  muuten se on
 haram. [9]

Vilkaisu Ahl al-Baytin (rh) pyyntörukouksiin

Kuten merkittävä sunnioppinut Mahmud Alusi on myöntänyt Pyhän 
Koraanin selitysteoksessaan, yhdessäkään Ahl al-Baytin (rh) opettamassa  
pyyntörukouksessa ei ole tawassulia Profeetalle (rhhj). [10]

Jos käymme läpi shiiojen pyyntörukouskirjat kuten Mafatih al-Jinan, 
huomaamme, että kaikki Synnittömien Imaamien (rh) pyyntörukoukset 
on osoittu pelkästään Jumalalle, ja kaikki osoitukset alkavat sanoilla Al-
lahumma, Jaa Allah, Jaa Rabb... ja muilla Jumalan atribuuteilla kuten Jaa 
Rahman, Jaa Rahim, Jaa Dhu al-Jalal wa al-Ikram jne.

Sayyid Muhammed Hasan Musawi kirjoittaa kuuluisasta Dua Tawassu-
lista, joka on osoitettu Profeetalle (rhhj) ja Synnittömille Imaameille (rh) 
sanoen:
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Hurskaille uskovaisille osoitetun tawassulin tarkoitus on se, että heitä 
pyydetään rukoilemaan Allahia päästämään apua anova henkilö pois on-
nettomuudestaan, sillä Allah hyväksyy näiden pyhien henkilöiden pyyn-
törukouksen. [11]

Dua Tawassul, joka löytyy kirjasta Mafatih al-Jinan on sama tawassul 
pyyntörukous, jonka Profeetta (rhhj) opetti sokealle miehelle, joka sai nä-
könsä takaisin lausumalla sen. [12]
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bismilläähir rahmäänir rahiim  

Allahin, Armeliaan Armahtajan Nimeen. 

allaahummä salli ’älää muhämmädin wä ääli muhämmäd 

Allah siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset. 
 

allaahummä innii äs-älukä wä ätäwädjdjähu ilä-ikä binäbijjik-, näbijjIr-
rah-mäti muhämmäd, sallallaahu ’äläi-hi wä äälih-. 

Oi Allah, rukoilen Sinua ja käännyn Sinun puoleesi profeettasi kautta, 
Profeetta Muhammedin - Allahin siunauksen - kautta, siunatkoon Allah 
häntä ja hänen jälkeläisiään ja suokoon heille rauhan.
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jää äbäl-qaasim, jää rasuulällaah-, jää imäämär-rah-mäh-, jää
shäfii’äl-ummäh, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää,
wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä
bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää
‘in-dällaah

Oi Abul Qasim, Oi Allahin Lähettiläs; Oi Armeliaisuuden Opas;
Oi yhteisömme puolestapuhuja; Oi päällikkömme ja johtajamme!
Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja 
puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle tarpeem-
me. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee 
meitä. 
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jää äbäl-häsän, jää ämiiräl-mu--miniin, jää ’älijjub-nä äbii taalib-,
jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, 
innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilällaah-,
wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjiihän ’in-däl-
laah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abal Hasan; Oi Uskovien Komentaja; Oi Ali Abu Talibin poika;
Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme!
Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja 
puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle tarpeem-
me. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee 
meitä.
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jää fäätimätäzzäh-raa-, jää bin-tä muhämmäd, jää qurratä ’äi-nirra-
suul-, jää säjjidätänää wä mäu-läätänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-
täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää biki ilällaah-, wä qaddäm-nääki bäi-nä
jädäi- häädjäätinää, jää wädjiihätän ’in-dällaah-, ish-fä’ii- länää ‘indäl-
laah-.

Oi Fatima Az-Zahraa; Oi Muhammedin tytär; Oi Lähettilään silmän 
ilo; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja 
pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin 
edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä,
pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä.
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jää äbää muhämmäd, jää häsänub-nä ’älii, äjjuhäl-mudj-täbää, jäbnä
rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä
mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää
bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjii-
hän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Muhammed; Oi Hassan, Alin poika; Oi Allahin Lähettilään va-
littu jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja 
johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoi-
lemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle 
tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allah 
tuomitsee meitä. 
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jää äbää ’äb-dillääh, jää husäi-nub-nä ’älii-, äjjuhäshshähiid-, jäbnä
rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä
mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää
bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjii-
hän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu AbdAllah; Oi Hussain, Alin poika; Oi Marttyyri;
Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle;
Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja 
pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin 
edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy 
vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä.
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jää äbäl-häsän-, jää ’älijjub-näl-husä-in-, jää zäi-näl-’ääbidiin-,
jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää
wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-
nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää
wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Muhammed; Oi Ali, Hussainin poika; Oi Zain Al-’Aabidiin; 
Oi Allahin edessä polvistuva; Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen;
Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme!
Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja 
puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle tarpeem-
me. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee 
meitä.
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jää äbää djä’-fär-, jää muhämmädub-nä ’älii-, äjjuhäl-bääqir-, jäbnä
rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä
mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää
bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjii-
hän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Ja’far; Oi Muhammed, Alin poika; Oi tietävä; Oi Allahin
Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle;
Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyy-
dämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edes-
sä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä,
pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä. 
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jää äbää ‘ab-dillääh-, jää djä’-färub-nä muhämmäd-, äjjuhässaadiq-,
jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää
wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-
nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää
wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-.

Oi Abu AbdAllah; Oi Ja’far, Muhammedin poika; Oi totuudellinen;
Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle;
Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyy-
dämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edes-
sä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä,
pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä. 
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jää äbää ibraahiim-, jää muusäb-nä djä’-fär-, äjjuhäl-käädhim-, jäbnä
rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä
mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää
bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjii-
hän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Ibrahim (Abal Hasan); Oi Musa, Ja’farin poika; Oi rauhallinen; 
Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle;
Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyy-
dämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edes-
sä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä,
pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä.
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jää äbäl-häsän-, jää ‘älijjub-nä muusää, äjjuhärridhaa, jäb-nä rasuulil-
lääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäuläänää,
innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä
ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjiihän
’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abul Hassan; Oi Ali, Musan poika; Oi harras uskovainen; Oi Allahin 
Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällik-
kömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme 
sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edessä, me 
esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierelläm-
me, kun Allah tuomitsee meitä. 
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jää äbää djä’-fär-, jää muhämmädubnä ’älii-, äjjuhättäqijjul- djäwääd-, 
jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää 
wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-
nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää 
wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Ja’far; Oi Muhammed, Alin poika; Oi antelias, Taqi’ ja hurskas; 
Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi 
päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydäm-
me sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin edessä, me 
esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierelläm-
me, kun Allah tuomitsee meitä.
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jää äbäl-häsän, jää ‘älijjub-nä muhämmäd-, äjjuhäl-häädin-näqii-,
jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää säjjidänää
wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-
nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää
wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abul Hassan; Oi Ali, Muhammedin poika; Oi opas (Hadi) ja
puhdashenkinen (Naqi); Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen;
Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme!
Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja 
puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle
tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme,
kun Allah tuomitsee meitä. 
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jää äbää muhämmäd-, jää häsänub-nä ‘älii-, äjjuhäzzäkijjul-‘äskärii-,
jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi ’älää khal-qih-, jää
säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää, wäs-täsh-fä’-nää, wä
täwässäl-nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädjääti-
nää, jää wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää ‘in-dällaah-

Oi Abu Muhamad; Oi Hasan, ’Alin poika; Oi viisas ja soturi;
Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allahin todiste ihmiskunnalle;
Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja
pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allahin 
edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allahin läheinen ystävä,
pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee meitä. 
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jää wäsijjäl-häsän-, wäl-khäläful-hudjdjäh-, äjjuhäl-qaa-imul-
mun-tädharul-mäh-dii-, jäb-nä rasuulillääh, jää hudjdjätällaahi
’älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädjdjäh-nää,
wäs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilällaah-, wä qaddäm-nääkä
bäi-nä jädäi- häädjäätinää, jää wädjiihän ’in-dällaah-, ish-fä’- länää
‘in-dällaah-

Oi Al-Hasanin perijä; Oi seuraaja; Oi oikeamielinen; Oi todiste;
Oi odotettu tulija; Oi Mahdi; Oi Allahin Lähettilään jälkeläinen;
Oi Allahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme!
Me käännymme sinun puoleesi ja  pyydämme sinua esirukoilemaan ja 
puhumaan puolestamme Allahin edessä, me esitämme sinulle tarpeem-
me. Oi Allahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allah tuomitsee 
meitä. 
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Lausu nyt toiveesi ja halusi, jotka pyydät Allahia täyttämään,
ja lausu sitten seuraava:

jää säädätii wä mäwäälii-, innii täwädjdjäh-tu bikum- ä-immätii wä
’uddätii lijäu-mi fäq-rii wä häädjätii ilällaah-, wä täwässäl-tu bikumiläl-
laah-, wäs-täsh-fä’-tu bikum- ilällaah-, fäsh-fä’uu lii ‘in-dällaah-,
wäs-tän-qithuunii min- thunuubii ‘in-dällaah-, fä-innäkum- wäsiilätii
ilällaah-, wä bihubbikum- wä bi qur-bi-kum- är-djuu nädjäätämmi-
nällaah-. fäkuunuu ‘in-dällaahi radjää-ii, jää säädäätii, jää äu-lijää-
ällaah-, sallällaahu ‘äläi-him ädj-mä‘iin-, wä lä’änällaahu
ä’-dää-ällaahi dhaalimiihim- minäl-äwwäliinä wäl-ääkhiriin-. äämiinä
rabbäl-‘äälämiin-

Oi päällikkömme; Oi johtajamme; Oi päällikköni; Oi johtajani.
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Käännyn Allahin puoleen teidän kauttanne, Oi Imaamini, suojelijani 
hädän päivinä. Pyydän teitä esirukoilemaan ja puhumaan puolestani 
Allahin edessä saadakseni Allahin anteeksiannon, ja päästäkseni
synneistäni teitä kohtaan tuntemani rakkauden ja läheisyyden vuoksi. 
Pyytäkää minulle Allahin anteeksiantoa. Oi päällikköni;
Oi Allahin läheiset ystävät; Allah siunatkoon teitä ja kirotkoon Allahin 
viholliset, jotka ovat teitä sortaneet ja sortavat. Oi Maailmojen Herra. 
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Pyhät Imaamit
Islamin Pyhät Imaamit ovat Profeetta Muhammedin (rhhj) tyttären Fa-
tima Zahran (rh) ja ensimmäisen Pyhän Imaamin, Imaami Alin (rh), jäl-
keläisiä. Imaami Hasan (rh) ja Imaami Husein (rh) olivat heidän lapsiaan 
ja muut imaamit ovat Imaami Huseinin (rh) jälkeläisiä aina seuraavassa 
polvessa.

Suluissa kutsumanimi:

Ensimmäinen Pyhä Imaami
Ali ibn Abi Talib (Imaami Ali)

Toinen Pyhä Imaami
Al-Hasan ibn Ali (Imaami Hasan)

Kolmas Pyhä Imaami
Al-Husein ibn Ali (Imaami Husein)

Neljäs Pyhä Imaami
Ali ibn al-Husein Zain al-Abidin (Imaami Sadjad)

Viides Pyhä Imaami
Muhammed ibn Ali al-Baqir (Imaami Baqir)

Kuudes Pyhä Imaami
Jafar ibn Muhammed Al-Sadiq (Imaami Sadiq)

Seitsemäs Pyhä Imaami
Musa ibn Jafar al-Kadhim (Imaami Kadhim)

Kahdeksas Pyhä Imaami
Ali ibn Musa al-Ridha (Imaami Reza)

Yhdeksäs Pyhä Imaami
Muhammed ibn Ali al-Jawad (Imaami Jawad)

Kymmenes Pyhä Imaami
Ali ibn Muhammed al-Hadi (Imaami Hadi)

Yhdestoista Pyhä Imaami 
Al-Hasan ibn Ali al-Askari (Imaami Askari)

Kahdestoista Pyhä Imaami
Muhammed ibn al-Hasan al-Mehdi (Imaami Mehdi)
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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