PERJANTAI
Perjantai on muslimien hartaudenharjoittamispäivä. Silloin he kääntyvät Allahin
puoleen, anovat Häneltä anteeksiantoa, etsivät Hänen armoaan ja pyytävät
siunauksia. Perjantaina tulisi omistautua Allahille koko sydämestä. Pyhä Profeetta
(rhhj) sanoi: ’Allah on julistanut Perjantain armahduksen päiväksi’. Perjantai on pyhä
päivä. Se on täynnä etuoikeuksia ja vaateita, älä heitä niitä hukkaan. Imaami
Muhammed bin Ali al-Baqir (rh)sanoi: ’Heti kun aurinko laskee ja perjantain
vastainen yö alkaa Allah kysyy: Onko siellä uskollista palvelijaa, joka ennenkuin yö
loppuu pyytää turvaa maailmassa, rauhaa tuonpuoleisessa, kääntyy katuen Minun
puoleeni, vaikeuksissa etsii elantoa, sairaudessa kaipaa terveyttä ja hyvää kuntoa,
vangittuna katsoo vapauteen, menetyksessä odottaa onnen kääntyvän? Hän saa mitä
hän toivoo Minulta, jos hän kutsuu Minua tänä yönä.’
Toisin sanoen ihminen on vapaa ponnistelemaan laillisin keinoin päivin öin, koko
viikon, tämän maailman askareissa, mutta perjantai pitäisi pyhittää Luojalle,
Kaikkivoivalle Allahille, Armolliselle, Armeliaalle.
Pakolliset rukoukset ja hartaudenharjoitusmuodot on tehtävä aina, mutta erityiset
pyyntörukoukset Dua ja teot Amal ovat suositeltavia (mostähäb).
Rukoile niin paljon kuin pystyt, ottaen huomioon omat voimavarasi, niin henkiset kuin
fyysiset, päivittäiset askareesi ja velvollisuutesi perhettäsi ja työnantajaasi
kohtaan, kuitenkin unohtamatta, että Allahin luo me palaamme.
Jo pienenkin teon hyöty on suurempi kuin arvaatkaan kun taas maksimaalisen arvo
on mittaamaton.

PERJANTAIN DUA JA AMAL
PERJANTAI RUKOUS
Yleistä:
Lue seuraava Imaami Ali bin Husein Zain al-Abidinilla (roh) opettama dua perjantaisin:

آ ِي ُِ َح َّّذَٚ  ُِ َح َّّذٍَٝص ِ ًّ ع
َ َُّ ُٙ اٌٍَّـ

Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd

Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset

ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

Bismil- läähir- raḥmäänir- raḥiim
Allahin Armeliaan Armahtajan Nimeen

اء١االحٚ ي لثً االٔشاءٚاٌحّذ هلل اال
Älḥämdu lilläähil- äwwäli qabläl- ʾinshääʾi wäl- ʾiḥjääʾi

Ylistys Allahille, Ensimmäinen ennen syntyä ja elämän alkua

اء١االخش تعذ فٕاء االشٚ
wäl- ʾääkhiri bäʿdä fänääʾil- äshjääʾi

ja Viimeinen kaiken kadottua

ٖ ِٓ روشٕٝس٠  الُٞ اٌز١ٍاٌع
älʿäliimil- lädhii lää jänsää män dhäkäräh

Kaikkitietävä, joka ei unohda häntä, joka Hänet muistaa

ٖٕمص ِٓ شىش٠ الٚ
wä lää jänquṣu män shäkäräh
eikä jätä pulaan häntä, joka kiittää Häntä

ٖة ِٓ دعا١خ٠ الٚ
wä lää jäkhiibu män däʿääh
eikä tuota pettämystä hänelle, joka rukoilee Häntä

ٖمطع سجاء ِٓ سجا٠ الٚ
wä lää jäqṭaʿu räjääʾä män räjääh
eikä ota pois toivoa häneltä, joka pyytää palvelusta Häneltä

ذا١ٙ ته شٝوفٚ ذنٙ اشُٟٔ اٌٍٙا
Ällaahummä ʾinnii ʾush-hidukä wä käfää bikä shähiidän
Oi Allah, minä pyydän Sinua todistamaan – ja Sinun todistuksesi on riittävä

ع ِالئىحه١ّذ جٙاشٚ
wä ʾush-hidu djämiiʿä mälääʾikätikä
ja kutsun todistajaksi kaikki Sinun enkelisi

حٍّة عششهٚ اجهٚسىاْ سّاٚ
wä sukkäänä sämääwäätikä wä ḥämäläti ʿärshik
ja kaikki Sinun Taivaasi asukkaat ja Valtaistuimesi kantajat

سسٍهٚ ائه١ِٓ تعثث ِٓ أثٚ
wä män bäʿäthtä min änbijääʾikä wä rusulik
ja kaikki profeetat ja lähettiläät, jotka Sinä olet lähettänyt

أشات ِٓ اصٕاف خٍمهٚ
wä änshäʾtä min äṣnääfi khalqik
ja kaikki erilaiset olennot, jotka Sinä olet luonut

ذ أه أث هللاٙ اشٟٔا
ännii äsh-hädu ännäkä äntäl- laahu
kuulemaan, kun minä todistan, että Sinä olet Allah.

حذنٚ ال اٌٗ اال أث
lää iläähä illää äntä wäḥdäkä
Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä, Sinä yksin,

ً٠ال عذٚ ه ٌه٠ال شش
lää shäriikä läkä wä lää ʿädiilä
jolla ei ole kumppania eikä veroista

ً٠ال جثذٚ ٌهٛال خٍف ٌمٚ
wä lää khulfä liqäulikä wä lää täbdiilä
ja Sinun sanasi ei petä eikä muutu.

ٌهٛسسٚ اٌٗ عثذنٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝاْ دمحما صٚ
wä ännä Muḥämmädän ṣalläl- laahu ʿäläjhi wä äälihi wä sällämä ʿäbdukä wä räsuulukä
Ja Muhammed (Allah siunatkoon häntä ja hänen jälkeläisiään) on Sinun palvelijasi ja

viestintuojasi.

 اٌعثادٌٝ ِا حٍّحٗ اٜاد
äddää mää ḥämmältähu iläl- ʿibäädi
Hän toi palvelijoille sanoman Sinulta

ادٙ هللا حك اٌجٟجا٘ذ فٚ
wä djäähädä fil- läähi ḥäqqäl- djihäädi
ja hän taisteli Allahin puolesta niinkuin oli määrätty

ابٛ حك ِٓ اٌثٛ٘ أٗ تشش تّاٚ
wä ännähu bäsh-shärä bimää huwä ḥäqqun minäth- thäwääbi
ja toi hyvät uutiset selvästä palkkiosta

 صذق ِٓ اٌعمابٛ٘ أزس تّاٚ
wä ändhärä bimää huwä ṣidqun minäl- ʿiqaabi
ja varoitti väistämättömästä rangaistuksesta.

ٟٕح١١ٕه ِا اح٠ دٍٝ عُٟٕ ثثحٌٍٙا
Ällaahummä thäbbitnii ʿälää diinikä mää äḥjäjtänii
Oi Allah, pidä minut lujasti uskon oikealla tiellä elämäni loppuun asti,

ٟٕح٠ تعذ ار ٘ذٟال جضغ لٍثٚ
wä lää tuzigh qalbii bäʿdä idh hädäjtänii
äläkä anna sydämeni horjahtaa saamani johdatuksen jälkeen

 ِٓ ٌذٔه سحّةٌٟ ٘ةٚ
wä häb lii min lädunkä raḥmätän
ja suo minulle Armosi.

٘ابٌٛأه أث ا
ʾinnäkä äntäl- wähhääb
Totisesti Sinä olet Antaja.

آ ِي ُِ َح َّّذَٚ  ُِ َح َّّذٍَٝص ِ ًّ ع
َ َُّ ُٙ اٌٍَّـ

Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd
Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset

ٗعح١شٚ ٗ ِٓ اجثاعٍٟٕاجعٚ
Wä-djʿälnii min ätbääʿihii wä shiiʿäteihi
ja tee minusta hänen kannattajansa ja seuraajansa

ٗ صِشجٟ فٟٔاحششٚ
Wä-ḥshurnii fii zumrätihi
ja kerää minut hänen joukkoonsa

 الداء فشض اٌجّعاتٟٕفمٚٚ
wä wäffiqnii le-ʾädääʾi färḍil- djumuʿääti
ja anna minun suoriutua velvotteistani tänä perjantaina

ا ِٓ اٌطاعاتٙ١ فٍٟجثث عِٚا اٚ
wä mää äudjäbtä ʿäläjjä fiihää minäṭ- ṭaaʿääti
ja täyttää kuuliaisesti minulle asettamasi velvollisuudet

َ اٌجضاءٛ٠ ٟا ِٓ اٌعطاء فٍٙ٘لسّث الٚ
wä qasämtä li-ʾählihää minäl- ʿätaaʾi fii jäumil- djäzääʾi
ja suo minulle osuutesi ansioituneille osoitetuista lahjoista Palkkiopäivänä

ُ١ض اٌحى٠أه أث اٌعض
ʾinnäkä äntäl- ʿäziizul- ḥäkiim
Sinä, vain Sinä olet Mahtava, Viisas.

آ ِي ُِ َح َّّذَٚ  ُِ َح َّّذٍَٝص ِ ًّ ع
َ َُّ ُٙ اٌٍَّـ

Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd
Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset

Lue seuraava Profeetta Muhammedin (rhhj) rukous:

Se on 2 rak’äh Salaat, jossa
Jokaisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha) jälkeen luetaan Voiman suura
(surat al-qadr) 15 kertaa.
Jokaisessa rukuussa ja jokaisessa sadjdahissa sano Voiman suura (surat al-qadr) 15
kertaa.
Jokaisen rukuun ja jokaisen sadjdahin jälkeen sano Voiman suura (surat al-qadr) 15
kertaa.
Auringonnousu:
Sano seuraava 3 kertaa ennen aamurukousta:
Ästäghfirul- laahäl- lädhii lää ʾiläähä ʾillää huwäl- ḥäjjul- qajjuumi wä ätuubu ʾiläjhi
Pyydän Allahin anteeksiantoa, ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hän on Ikuinen aina Elävä
ja minä käännyn Hänen puoleensa katuen. (sivu 38)
Aamurukouksessa lue ensimmäisessä rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha) jälkeen
Perjantain suura (surat al-gum’a) ja toisessa rak’ähissä Avauksen suuran (surat al-fatiha) jälkeen
Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas)
Sano 100 kertaa

آ ِي ُِ َح َّّذَٚ  ُِ َح َّّذٍَٝص ِ ًّ ع
َ َُّ ُٙ اٌٍَّـ

Ällaahummä ṣalli ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muḥämmäd
Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset

Lue Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas) 100 kertaa.
Sano 100 kertaa:

ٗ١ٌب اٛ اجٚ اسحغفش هللا
Ästäghfirul- laahä wä ätuubu ʾiläjhi
Pyydän Allahin anteeksiantoa ja käännyn katuvaisena Hänen puoleensa
Keskipäivän rukouksen amal:
Lue keskipäivän rukouksessa Perjantain suura (surat al-gum’a) sekä Teeskentelijöiden suura
(surat al-munafiqun)
Imaami Jaa’far as-Sadeq (roh) on neuvonut uskovaisia lukemaan keskipäivän rukouksen jälkeen
kunkin seuraavista suurista 7 kertaa, jotta he olisivat turvassa paholaiselta ja epäonnelta

seuraavaan perjantaihin asti:
1 Avauksen suuran (surat al-fatiha)
2 Ihmisten suura (surat an-nas)
3 Sarastuksen suura (surat al-falaq)
4 Vilpittömän uskon suura (surat al-ikhlas)
5 Uskottomien sura (surat al-kafirun)

7 kertaa
7 kertaa
7 kertaa
7 kertaa
7 kertaa

Iltapäivän rukouksen jälkeen:
Sano Salawaat mahdollisimman monta kertaa:

آ ِي ُِ َح َّّذَٚ  ُِ َح َّّذٍَٝص ِ ًّ ع
َ َُّ ُٙ اٌٍَّـ

Ällaahummä ṣalle ʿälää Muḥämmädin wä ääli Muämmäd
Oi Allah, Siunaa Muhammed ja Muhammedin jälkeläiset

Sano 70 kertaa

ٗ١ٌب اٛ اجٚ اسحغفش هللا
Ästäghfirul- laahä wä ätuubu ʾiläjhi
Pyydän Allahin anteeksiantoa ja käännyn katuvaisena Hänen puoleensa
Lue Voiman suura (surat al-qadr) 100 kertaa.

