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Salaa-rukouksen kulku 

 

1) Pidä huoli, että olet puhdistautunut, eli tehnyt wuḍuu’n ja että vaatteesi ja rukouspaikkasi 

ovat puhtaat 

2) Asetu kasvot kohti Mäkkaa 

3) Tee nijja eli aikomus (sano mielessäsi: ”Aion rukoilla .......... rukouksen.”) 

4) Ensimmäinen rakca: 

 

 

takbiir 

nosta kädet ylös korvien lähelle ja sano: ”Allaahu Akbar” (Allaah on 
Suurin) 

 

qijaam     

[sano vain ensimmäisessä rakcassa: 
”acuuḏu bi-lläähi mina-š šaiṭaani-r raĵiim” 
(turvaudun Allaahiin kivitetyltä šaiṭaanilta)] 

lausu Qur’aanista suuraẗu-l fäätiḥa (ks. toinen sivu) ja joku toinen 
suura 

 nosta kädet ylös sano: ”Allaahu Akbar” (Allaah on Suurin)  

 

rukuuc 

kumarru selkä suorana ja sano kolme kertaa: 

”subḥaana rabbija-l caḓiim” (Kunnia Herralleni, Mahtavalle) 

 

nouse ylös ja sano: 

”sämica-llaahu limän ḥämidah” (Allaah kuulee niitä, jotka ylistävät 
Häntä) 

”rabbänää läkä-l ḥämd” (Herramme, ylistykset kuuluvat Sinulle) 

 nosta kädet ylös sano: ”Allaahu Akbar” (Allaah on Suurin) 

 

suĵuud    

kumarru otsa maahan asti ja sano kolme kertaa: 

” subḥaana rabbija-l aclaa” (Kunnia Herralleni, Korkealle) 
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ĵuluus 

nouse polvi-istuntaan sanoen ”Allaah Akbar” (Allaah on Suurin) 

 

 

sano ”Allaahu Akbar” ja kumarru otsa maahan ja sano kolme 
kertaa: ” subḥaana rabbija-l aclaa” (Kunnia Herralleni, Korkealle) 

nouse polvi-istuntaan sanoen ”Allaah Akbar” (Allaah on Suurin) 

 

5) Tee toinen rakca aloittaen qijaamasta ja suuraẗu-l fäätiḥasta 

6) Kahden rakcan jälkeen jää polvi-istuntaan ja sano oikean käden etusormea hieman 

heiluttaen ät-täšähhud (ks. toinen sivu) 

7) Tarvittaessa tee vielä kolmas ja neljäs rakca, sano niissä vain suuraẗu-l fäätiḥa 

8)  Polvi-istunnassa ät-täšähhudin jälkeen sano aṣ-ṣalaa calää-n näbii (ks. toinen sivu) 

9)  Käännä kasvosi oikealle ja sano ”äs säläämu caläikum wa raḥmaẗu-llaah” (Rauhaa teille ja 

Allaahin armoa) ja sen jälkeen vasemmalle samoin 
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ät-täšähhud 
ät täḥijjäätu li-lläähi Rukoukset ovat Allaahille 

wa-ṣ ṣalawaatu wa-ṭ ṭajjibäätu sekä palvonnat ja hyvyys. 

äs säläämu caläikä äjjuhää-n näbijju Rauhaa sinulle oi Profeetta 

wa raḥmaẗu-llaahi wa barakäätuhu ja Allaahin armoa ja siunausta. 

äs säläämu caläinää  Rauhaa meille 

wa calää cibäädi-lläähi-ṣ ṣaaliḥiin ja Allaahin oikeamielisille palvelijoille. 

äšhädu äl lää iläähä illa-llaahu Todistan, ettei ole muuta palvottavaa kuin Allaah 

wa äšhädu ännä muḥammadan  ja todistan, että Muhammad 

cäbduhu wa rasuuluhu on Allaahin palvelija ja lähettiläs. 

 

aṣ-ṣalaa εalää-n näbii 
allaahumma ṣalli calää muḥämmadin Oi Allaah, siunaa Muhammadia 

wa calää ääli muḥämmadin ja Muhammadin perhettä, 

kamää ṣallaita calää ibraahiima niin kuin siunasit Ibraahiimia 

wa calää ääli ibraahiima ja Ibraahiimin perhettä. 

innäkä ḥämiidun maĵiid Sinä olet Ylistetty ja Kunnioitettu. 

 
allaahumma bäärik calää muḥämmadin Oi Allaah, anna siunauksesi Muhammadille 

wa calää ääli muḥämmadin ja Muhammadin perhelle, 

kamää bääräkta calää ibraahiima niin kuin annoit siunauksesi Ibraahiimille 

wa calää ääli ibraahiima ja Ibraahiimin perhelle. 

innäkä ḥämiidun maĵiid Sinä olet Ylistetty ja Kunnioitettu. 
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RUKOUKSEN NIMI RAKεAIDEN MÄÄRÄ ÄÄNI 

ṣalaaẗu-l fäĵr aamunsarastuksen rukous 2 ääneen 

ṣalaaẗu  ḏuhr keskipäivän rukous 4 hiljaa 

ṣalaaẗu-l casr iltapäivän rukous 4 hiljaa 

ṣalaaẗu-l marřib iltahämärän rukous 3 
2 ääneen 
1 hiljaa 

ṣalaaẗu-l cišää' illan rukous 4 
2 ääneen 
2 hiljaa 

 

 

 

 


