
 

 

JA’FAR TAYYAR  -RUKOUS 

 

Perimätieto: 

 

Ja’far Tayyar (rauha hänelle) oli Profeetta Muhammedin (rauha hänelle ja hänen 

jälkeläisilleen) serkku ja Imaami Alin (rauha hänelle) veli. Kaikki islamilaiset 

koulukunnat tunnustavat Ja’far Tayyar –rukouksen tärkeyden.  Se oli Profeetta 

Muhammadin (rhhj) lahja Ja’far Tayyarille, tämän palattua Abessiiniasta, jonne 

joukko ensimmäisiä muslimeja oli lähtenyt turvaan mekkalaisten painostusta.  

 

Imaami Sadiq (rh) on kertonut, että Khyberin valloituksen jälkeen, kun Ja’far 

palasi Abessiiniasta Profeetta kysyi häneltä: ‘Haluatko palkkion? Haluatko 

lahjan?’  Ja’far vastasi: ‘Miksipä ei, oi Allahin profeetta? ‘ Niinpä Profeetta 

vastasi: ‘ Opetan sinulle jotain sellaista, joka on arvokkaampaa kuin mikään muu 

tässä maailmassa. Ja jos teet sen joka toinen päivä, Allah antaa anteeksi kaikki 

syntisi, joita olet tehnyt niinä kahtena päivänä. Ja jos teet sen kuukauden 

jokaisena perjantaina tai kerran kuussa koko vuoden, Kaikkivaltias antaa anteeksi 

kaikki synnit, jotka olet tehnyt sillä välillä.’’  

 

Suorittaminen: 

 Jos haluat rukoilla Ja’far Tayyar rukouksen, mutta sinulla ei ole tarpeeksi 

aikaa, sano Tasbihaat niin monta kertaa kuin ehdit ja loput myöhemmin kun 

ehdit, sillä aikomuksella, että saat ansioita siitä 

 Jos aikaa ei ole tarpeeksi Tasbihaat  lukemiseen, tee Ja’far Tayyar –

rukous kuten fajr rukous ja lue Tasbihaat  myöhemmin kävellessäsi tai 

töitä tehdessäsi sillä aikomuksella, että saat ansioita siitä 

 Jos aika riittää vain kahden rak’atin tekemiseen Tasbihaatin kera, tee ne 

ja loput kaksi rak’at kun sinulla on aikaa. 

 Jos unohdat sanoa Tasbihaat, sano ne kun muistat ja jos muistat vasta 

myöhemmin, rukous on oikein, mutta tee unohdettu Tasbihaat sillä 

aikomuksella, että saat ansioita siitä 

 Vanhat ja huonokuntoiset voivat lausua 300 kertaa Tasbihaatin rukouksen 

lopussa istuallaan, maaten tai seisten. 

 



Ja’far Tayyar rukouksen voi tehdä myös kuolleen henkilön puolesta ja rukouksen 

ansiot voi lahjoittaa hänelle. Myös rukoilija saa ansioita toisen puolesta tehdystä 

rukouksesta.  

Imam Sadiq (as) on sanonut: ’Jos sinulla on suuri pyyntö, tee tämä rukous ja 

pyydä Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaamaan rukoukseesi. Jos teet niin, se 

toteutuu, jos Jumala suo.’ 

 

Paras aika Ja’far Tayyar –rukouksen suorittamiseen on perjantaina 

aamusarastuksen jälkeen ennen keskipäivää.  
 

Ja’far Tayyar –rukous koostuu kahdesta kahden rak’atin rukouksesta. Lue molemmat 

rukoukset aivan kuten fajr-rukous seuraavasti ilman qunuutia: 

 

Ensimmäinen rak’at: Lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah az-Zalzala (99) 

 

Toinen rak’at: Lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah al-Adijat (100). 

 

Kolmas rak’at: Lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah an-Nasr (109). 

 

Neljäs rak’at:Lue Surah al-Fatihan jälkeen Surah al-Tawhiid (112).  

 

 

Jos et osaa näitä suuria ulkoa, voit lukea niiden sijaan kaikissa rak’ateissa Surah al-Tawhiid 

(112). 

 

Toista jokaisessa rak’atissa Tasbihatul Arba 75 kertaa, joista näin ollen kertyy yhteensä 300 

toistoa neljässä rak’atissa. Sano Tasbihatul Arba seuraavasti: 

 

1. suurien lukemisen jälkeen 15 kertaa  

2. rukuussa sanomasi ylistyksen jälkeen 10 kertaa  

3. sen jälkeen seisoessasi qiyyaamissa Allah akbarin sanottuasi 10 kertaa 

4. ensimmäisessä sadjadissa sanomasi ylistyksen jälkeen 10 kertaa 

5. sadjadin jälkeen istuessasi ja sanottuasi ylistyksen 10 kertaa 

6. toisessa sadjadissa 10 kertaa heti ylistyksen jälkeen 

7. toisen sadjadin jälkeen istuessasi 10 kertaa heti ylistyksen sanottuasi (toisessa 

rak’atissa ennen kuin sanot lopputervehdykset) 

Olethan tarkkaavainen, että et unohda sanoa Tasbihaat ennenkuin siirryt seuraavaan 

rukouksen vaiheeseen, sillä rukoilija helposti jatkaa rukousta seuraavaan vaiheeseen 

automaattisesti. Jos unohdit sanoa Tasbihaat, niin toista puuttuvat kerrat heti rukouksen 

päätyttyä.   

Tasbeehatul Arbaa kuuluu seuraavasti: 
 
 



 
Subḥäänällaahi wäl- ḥämdu lilläähi wä lää iläähä illal- laahu wäl-laahu äkbär  

Kunnia Allahille, Ylistys Allahille, ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Allah on suuri. 

 

Imaami Jafar Sadiq (rh) kehottaa sanomaan seuraavan pyyntörukouksen, dua,  viimeisessä eli 

neljännessä sadjdahissa. (vapaavalintainen) 

 

 
Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥammädin wä ääli Muḥämmäd 

Jumala siunaa Muhammad ja hänen jälkeläisensä. 
 

 

Bismil- läähir- raḥmäänir- raḥiim 

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen 

 

 
Subḥäänä män läbisäl- ʿizzä wäl- wäqaar 

Ylistys Hänelle, joka on puettu kunniaan ja arvokkuuteen  

 

 
Subḥäänä män täʿäṭṭafä bil- mädjdi wä täkärramä bihi 

Ylistys Hänelle, joka on suvainnut ja alentunut loistostaan 

 

 
Subḥäänä män lää jänbäghit- täsbiihu illää lähu  

Ylistys Hänelle, jonka lisäksi ei ole ketään ylistämisen arvoista 

 

 
Subḥäänä män äḥṣää kullä shäjin ʿilmuhu 

Ylistys Hänelle, jonka tieto kattaa kaiken 

  

 
Subḥäänä dhil- männi wan- niʿämi  

Ylistys Anteliaisuudelle ja Siunaukselle 

 

 
Subḥäänä dhil- qudrati wäl- kärami  

Ylistys Kaikkivaltiaalle ja Ylevälle 

 

 
Ällaahummä ʾinni äsʾälukä bimäʿääqidil- ʿizzi min ʿärshikä 

Oi Jumala, pyydän Valtaistuimesi arvojen nimeen 

 

 



wä muntähär- raḥmäti min kitääbikä  

ja Kirjasi korkeimman armon nimeen 

 

 
wäsmikäl- ʾäʿẓami 

ja Suurrimman Nimesi nimeen 

 

 
wä kälimäätikät- täämmätil-  

ja Täydellisten Sanojesi tähden 

 

 
lätii tämmät ṣidqan  wä ʿädlän  

jotka ovat totisesti ja oikeudenmukaisest käyneet toteen 

 

 
Ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ʾähli bäjtihi wäf- ʿäl bii kädhää wä kädhää 

siunaa Muhammad ja hänen Talonväkensä ja täytä pyyntöni...(sano haluamasi pyyntö) 

 

 
Shaykh al-Tuseen ja Sayyid Ibn Taqusin mukaan al-Mufaddal ibn ‘Umar sanoi kuulleensa 

Imam Ja’far al-Sadiqin (rh) sanoneen seuraavat ylistykset Ja’far al-Tayyar –rukouksen 

jälkeen.    

 

Sano samaan hengenvetoon niin monta kertaa kuin pystyt: 

 

 
jää rabbi  jää rabb 

Oi Herra, oi Herra… 

 

Sano samaan hengenvetoon niin monta kertaa kuin pystyt: 

 

 
jää Ällaahu  jää Ällaah 

Oi Allah, Oi Allah….. 

Sano samaan hengenvetoon niin monta kertaa kuin pystyt: 

 

 
jää ḥäjju  jää häjj 

Oi Ikuinen, oi Ikuinen…. 

 

Sano samaan hengenvetoon niin monta kertaa kuin pystyt: 

 

 
jää raḥiimu  jää raḥiim 

Oi Armahtaja, oi Armahtaja…. 

 



Sano samaan hengenvetoon niin monta kertaa kuin pystyt: 

 

 
jää raḥmäänu  jää raḥmään 

Oi Armelias, Oi Armelias… 

 

Sano seitsemän kertaa: 

 

 
jää ärḥämär- raaḥimiin 

Oi Kaikkein Armahtavaisin niistä jotka armahtavat…. 

 


