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Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

Rukous, salat, on yksi islamin 
peruspilareista. Muslimit 
rukoilevat viisi kertaa päi-
vässä. Päivittäiset rukoukset 
jakaantuvat vuorokauden 
eri ajoille aamunkoittoon, 
keski- ja iltapäivään, iltaan 
ja yöhön.  Näin muistamme 
Luojaamme kaikkina vuo-
rokauden aikoina. Salat-ru-
kous on rituaalirukous, joka 
suoritetaan aina samalla 
tavalla. Kaikki muslimit 
rukoilevat samaan aikaan, 
samaan suuntaan ja samoil-
la arabiankielisillä sanoilla viisi 
päivittäistä rukoustaan. Rukouksessa ylistämme ja kiitämme 
Allahia, Luojaamme, ja todistamme Hänen ykseytensä ja pyy-
dämme Häneltä johdatusta. 

Tämän oppaan tarkoituksena on tehdä salat-rukouksen oppi-
minen helpoksi. Jokainen rukous on kirjoitettu alusta loppuun, 
jotta kirjaa ei tarvitse selata. Olemme myös käyttäneet värejä, 
jotta tekstiä olisi helppo seurata. Ohjeet rukouksen eri vaiheisiin 
on kirjoitettu sinisellä. Sen jälkeen tulee arabiankielinen teksti, 
jonka alapuolella on sen suomenkielinen translitterointi punai-
sella ja lopuksi suomenkielinen käännös. Jokaiseen vaiheeseen 
on myös liitetty kuva. Tämä rukousopas sisältää vain päivittäi-
sen rukouksen pakolliset osat. Vapaaehtoisista osista ainoastaan 
qunuut on lisätty. Translitteroinissa olemme käyttäneet oheista 
translitterointi taulukkoa. 

Toivomme, että Jumala Kaikkivaltias, hyväksyy kaikki uskovais-
ten rukoukset ja pyydämme teitä muistamaan meitä rukouksis-
sanne.

Helsingissä 4 heinäkuuta 2008
Paula Bahmanpour
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Translitterointitaulukkoa:

älif)  ا )   a / ä / aa / ää  
  b   (bä)  ب
  t   (tä)  ت
  th   (thä)  ث
  dz   (dzim)  ج
  h   (hä)  ح
  kh   (khä)  خ
  d   (däl)  د
  th   (thäl)  ذ
  r   (ra)  ر
  z   (zäi)  ز
  s   (sin)  س
  sh   (shin)  ش
  s   (sad)  ص
  dh   (dhad)  ض
 t   (ta)  ط
  dh   (dha)  ظ
  a / ’ä / ’i / ’u’   (ain’)  ع
  gh  (ghain)  غ
  f   (fä)  ف
qaf)  ق )   q  
käf)  ك )   k  
  l  (läm)  ل
  m  (mim)  م
  n  (nun)  ن
  h  (hä)  ه ه ه ه
 t, sanan lopussa (sanan lopussa (tä marbuta)  ة
merkitään -t, jos ääntyy kun sitä seuraa toinen sana; jos kysees-
sä viimeinen sana tai tauko, merkitään poikkeuksellisesti -h)  
  w / uu   (wau)  و
  j / ii   (jää)  ي
  aa  (älif maksuura)  ى
  ((-) katkoäänne, merkitään viivalla)  (hämzä)  ء
ْ  (sukuun)  (katkoäänne, merkitään viivalla (-)) 
lkusanat        5
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Transtterointitaulukko      4
kouksen tärkeys ja säännöt     6
mum, puhdistautuminen ilman vettä

Rukouksen tärkeys ja säännöt

Rukous (arabiaksi ”salääh” tai persiaksi ”nämaz”) on paras teko 
kaikista Jumalanpalvelusteoista. Jos Allah, Kaikkivaltias, hy-

väksyy sen, kaikki muutkin Jumalanpalvelusteot tulevat hy-
väksytyiksi. Rukousten suorittaminen viisi kertaa vuo-

rokaudessa puhdistavat meitä synneistä 
samalla tavalla kuin peseytyminen 

puhdistaa ruumiimme kaikesta epä-
puhtaudesta ja liasta.

Rukous tulee suorittaa täsmällises-
ti ja rukoukseen tulee valmistau-

tua hyvin, esimerkiksi peseytymällä 
oikein ennen rukousta huomioiden 
myös puhdistautumisen tavan. Henkilö, 
joka pitää rukouksia jonain tavallise-
na ja ei-tärkeänä on samanlainen kuin 

henkilö, joka ei rukoilisi lainkaan. 
Rukoilijan tulisi olla katuvainen ja 
pidättäytyä synneistä, erityisesti 
niistä, jotka ovat esteenä rukouk-
sen hyväksymiselle (esim. kateus, 
mustasukkaisuus, ylpeys, panettelu, 

haram-asioiden syöminen, Zakatin ja 
Khumsin maksamatta jättäminen). Hänen 

tulisi välttää tekoja, jotka vähentävät rukouksista saatuja 
palkkioita, kuten rukoilla silloin kun hän on unelias tai hä-

nellä on tarve virtsata. Toisaalta, rukoilijan olisi hyvä suorittaa 
tekoja, jotka kasvattavat palkkiota, kuten pukea ylleen puhtaat 
vaatteet, kammata hiukset, harjata hampaat, käyttää hajustetta, 
käyttää Äqiiq’iä.
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WUDHU’ - RUKOUSPESU
Wudhu’ on Pyhän Profeetan opettama tapa peseytyä ennen rukousta. Allah 
sanoo Pyhässä Koraanissa (Pöydän suura, jae 6): ”Te, jotka uskotte! Noustes-
sanne rukoilemaan peskää kasvonne ja kätenne kyynärpäätä myöten, pyyh-
kikää päänne ja jalkanne nilkkoja myöten.”

Ennen Wudhu’n tekemistä rukoilijan tulisi varmistaa että kaikki pestävät 
osat (kasvot, käsivarret, pää ja jalat) ovat puhtaita ja ettei niiden päällä ole 
mitään, mikä estäisi veden pääsyn niihin (esim. muovi, kynsilakka, korut, 
kello, sukat).

Wudhu’ jaetaan:
 Wajib toimiin - jotka on pakko tehdä, muutoin Wudhu’ on mitätön. 
 Sunnan mukaisiin toimiin - joita ei ole pakko tehdä, mutta joista saat 
lisää ansioita (thäwääb).

WUDHU’ SUNNAN MUKAISET TOIMET:
 Käsien pesu - Tämä tulisi tehdä kahteen 
kertaan.

 Suun pesu (kurlaus) 
- Tämä pitäisi tehdä kolme kertaa. 
 
 

 Nenän pesu (vetämällä vettä sieraimiin) 
- Tämä pitäisi tehdä kolme kertaa.

WUDHU’ PAKOLLISET (WAJIB) TOIMET:

KASVOJEN PESU
Wudhu’n ensimmäinen pakollinen toimi on aikomus (Nijjäh) (mitä olet te-
kemässä ja kenelle). Nijjäh: ”Teen Wudhu’n päästäkseni lähemmäksi Allahia, 
(Qurbätän-Ilällaah).”

Seuraava pakollinen toimi on kasvojen pesu: Ota ensin vettä oikeaan käteesi 
ja valuta se otsaltasi alas alkaen hiusrajalta ja lopeta leuanpäähän.  Pese kas-
vosi koko pituudelta.

Varmistaaksesi, että peset kasvosi koko leveydeltä  le-
vitä kätesi auki (peukalosta keskisormeen) kuten ku-
vassa:

Voit vielä pyyhkiä märällä kädelläsi kummankin puo-
len kasvoistasi. Kasvojen pesu kertaalleen riittää, mutta on parempi pestä 
kasvot kahteen kertaan. Ei kuitenkaan enempää kuin kahdesti.

1.
2.

1.

2.

3.
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KÄSIVARSIEN PESU
Seuraava pakollinen toimi Wudhu’ssa on käsivarsien pesu.  Ne pestään kyy-
nerpäästä sormenpäihin:

Oikea käsi pestään ensin vasemmalla kädellä, sitten vasen käsi pestään oi-
kealla kädellä. Tämä tehdään kerran, parempi tehdä kahdesti - mutta ei use-
ammin.

Käsivarsien pesu on naisilla hieman erilainen kuin miehillä. 

Miehet:
Vesi valutetaan kyynärpään takapuolelta.

Naiset:
Vesi valutetaan kyynärpään etupuolelta.

Oikea käsi pestään ensin.
Vasen käsi pestään sitten.

PYYHIKIMINEN (MÄS-H) 
Kasvojen ja käsivarsien pesun jälkeen tulee pyyhkiminen, tätä kutsutaan 
Mäs-hiksi.

Mäs-h tehdään päälle ja jaloille.

Pään pyyhkiminen: Tämä tehdään pyyhkimällä 
pää oikean käden kolmella märällä sormella keskeltä 
päälakea hiusrajaan asti koskematta otsaa. Kasvoilla 
olevan veden ja päässä olevan veden ei tulisi yhdis-
tyä.

Jalkojen pyyhkiminen: Tämä tehdään pyyhki-
mällä valmiiksi märällä oikealla kädellä oikea jal-
kapöytä varpaiden kärjistä nilkkaan. Aloita pyyh-
kiminen asettamalla kämmenen alaosa (ranteen 
kohdalta) varpaiden kärkiin. 

Sitten sama tehdään vasemmalla kädellä vasemmalle jalalle.
Voit opetella seuraavan suositeltavan Pyhän Profeettamme  (rhhp) opetta-
man duan Wudhu’lle. Voit lausua sen suomeksi.  
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WUDHU’N ALUSSA:
Bis-mIlläähi wä billäähi wÄl-hämdu lilläähIlläthii dzä’älÄl-määä tahuu-
ran wä läm- jädz-äl-hu nädzisää.

Allahin nimeen ja Allahille; Kaikki ylistys Allahille, joka teki vedestä 
puhtaan (Tahir ja ei-Najis).

KÄSIEN PESUN AIKANA:
ÄllaahummÄdz-’äl-nii minÄttäwwääbiinä wÄdz-’äl-nii minÄl-mutätah-
hiriin.

Oi Allah! Aseta minut niiden joukkoon, jotka pyytävät anteeksiantoa 
ja jotka ovat puhtaita.

SUUN HUUHTELUN AIKANA:
Ällaahummä läqqinii hudzdzätii jäu-mÄli-qaakä wä ät-liq–lisäänii 
bithik-rik.

Oi Allah! Anna minun vastata oikein päivänä jona tapaan Sinut ja avaa 
kieleni Sinun ylistystäsi varten.

NENÄN HUUHTELUN AIKANA:
Ällaahummä lää tuhärrim– äläjjä rii-hÄl-dzännäti wÄdz-’äl-nii mimmän 
jäshummu rii-hähää wä rau-hähää wä tiibähää.

Oi Allah! Älä pidätä minua poissa Paratiisin tuoksusta ja anna minun 
olla yksi niistä, jotka aistivat sen tuoksun ja raikkauden.

KASVOJEN PESUN AIKANA:
Ällaahummä bäjjidh– wädz-hii jäu-mä täs-wäddu fiihIl-wudzuuhu wä 
lää tusäwwid– wädz-hii jäu-mä täb-jädhdhUl-wudzuuh.

Oi Allah! Kirkasta kasvoni päivänä jolloin kasvot tummuvat, äläkä pi-
mennä kasvojani päivänä jolloin kasvot kirkastuvat.

OIKEAN KÄSIVARREN PESUN AIKANA:
Ällaahummä ä-’tinii kitääbii bijämiinii wÄl-khul-dä fIl-dzinääni bijäsää-
rii wä hääsib-nii hisääbäii jäsiiraa.

Oi Allah! Aseta tekojeni kirja oikeaan käteeni ja pysyvä sija Paratiisissa 
vasempaan ja tee tilinteostani helppo.

VASEMMAN KÄSIVARREN PESUN AIKANA:
Ällaahummä lää tu’u-tinii kitääbii bishimäälii wä lää min wäraa-ä dhah-
rii wä lää tädz-’äluhää mägh-luulätän ilää ’unuuqii, wä ä’uuthu bikä 
mim- muqatti’äätInniiraan.
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Oi Allah! Älä aseta tekojeni kirjaa vasempaan käteeni tai selkääni äläkä 
ripusta sitä kaulaani. Ja haen turvaa paahtavalta tulelta Sinun luotasi.

PÄÄN MÄS-H’IN AIKANA:
Ällaahummä ghashshinii birah-mätikä wä bärakäätikä wä ’äf-wik.

Oi Allah! Suojaa minut Armollasi, Siunauksillasi ja Armahduksellasi.

JALKOJEN MÄS-H’IN AIKANA:
Ällaahummä thäbbit-nii ’älÄ-ssiraati jäu-mä täzillu fiihIläqdäämi wÄdz-
’äl– sä-’jii fii mää jur-dhiikä ’ännii jää thÄldzälääli wÄl-ik-raam.

Oi Allah! Pidä minut vakaana sillalla (Paratiisiin) päivänä jolloin jalat 
lipeävät ja auta minua ponnistuksissani tehdä, mikä Sinua miellyttää, 
Oi Mahtava ja Kunniakas ja Voimallinen!

TÄJÄMMUM

- PUHDISTAUTUMINEN ILMAN VETTÄ

Täjämmum tulisi suorittaa Wudhu’n tai Ghusl’in sijaan tietyissä erikoisti-
lanteessa. 

1. Nijjäh (aikomus): Teen tämän Täjämmum’in Wudhu’’n/Ghusl’in sijaan, 
päästäkseni lähemmäksi Allahia (Qurbätän ilällaah).

2. Lyö molemmat kämmenet yhdessä 
täjämmumiin käytettävän materiaalin 
(esim. hiekan) päälle. Pelkästään käsien  
laittaminen maan päälle ei riitä. (Kuva 1)

3. Vedä molemmat kämmenet otsan alus-
ta alas nenän päähän. Molemmat otsan 
puolet, jotka yhdistyvät korviin tulisi ot-
taa mukaan. (Kuvat 2a & 2b)

4. Sen jälkeen vedä vasen kämmen oikean 
kämmenselän yli ranteesta sormenpäihin. 
(Kuva 3)

5. Sen jälkeen vedä oikea kämmen vasem-
man kämmenselän yli samalla tavalla.

1. 2a.

2b. 3.
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6. Lyö molemmat kämmenet yhdessä maan tms. päälle toisen kerran.

7. Vedä vasen kämmen oikean kämmenselän yli, kuten yllä selitetty.

8. Vedä oikea kämmen vasemman kämmenselän yli, kuten yllä selitetty.

Ennen täjämmum’ia suorittamista tulisi poistaa sormus sekä muut esteet, 
joita saattaa olla otsassa, kämmenissä tai kämmenselissä.

GHUSL - KOKOPESU

On olemassa 7 pakollista (wajib) Ghusl-tyyppiä:

* Jänääbäh
* Häidh (vain naisille)
* Nifääs (vain naisille)
* Istihäädhäh (vain naisille)
* Mäijit (kylpy, joka tehdään kuolleelle)
* Mäs-h äl-Mäijit (vainajaan koskettamisen jälkeen)
* Nädhr-, Qasäm- tai ’Ähd-Ghusl

Ghuslin voi tehdä kahdella eri tavalla:
1. osissa tietyssä järjestyksessä 
2. upottautumalla

1. Ghusl äl-Tärtiibi (Järjestyksessä suoritettava pesu)

Tässä Ghusl’issa pestään ensin pää ja kaula, tämän jälkeen muut ruumiin-
osat. On suositeltavaa että ruumiin oikea puoli pestään ensin ja sen jälkeen 
vasen puoli.

2. Ghusl äl-Irtimääsi (Upottautumiskylpy)

Tässä Ghusl’issa koko ruumis upotetaan veden alle yhdellä kertaa sukelta-
malla. 

Katso yksityiskohtaiset säännöt seuraamasi lainoppineen (mujtähid) lakiko-
koelmasta.
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FAJR - AAMURUKOUS

Aamurukous on pakollinen 2 rak’ähin rukous,
joka tehdään ennen auringonnousua.

Seiso Qiblaan (Kaabaan) päin.

Aikomus (Nijjäh):
Lausu mielessäsi seuraava aikomus (nijjäh): 
”Suoritan pakollisen aamurukouksen kahdella 
rak’ähilla päästäkseni lähemmäksi Jumalaa.”

Ensimmäinen rak’äh 
Nosta molemmat kämmenet korvien tasalle
(TakbiiratUl-Ihraam) ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Laske kädet alas, seiso suorana ja lausu 
Avauksen suura (SuuratUl-Fäätihäh):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,

Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,
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Määliki jäu-mIddiin 
Tuomiopäivän Valtiaalle.

Ijjääkä nä-budu wä ijjääkä näs-tä’iin 
Sinua me palvomme, Sinua me kutsumme avuksi.

IhdinÄssiraatAl-mustäqiim 
Johdata meidät oikealle tielle.

SiraatAlläthiinä än-’äm-tä ’äläi-him- ghai-rIl-mägh-dhuubi ’äläi-him- wä 
lÄdhdhaaalliin
Niiden tielle, jotka Sinä olet suosiollinen, ei niiden tielle, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka ovat eksyksissä.

Lue heti perään toinen, mikä tahansa suura Pyhästä Koraanista esim.
Vilpittömän uskon suura (SuuratUl-Ikhlääs):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Qul- huwÄllaahu ähäd 
Sano: ”Hän, Jumala on yksi,

ÄllaahUssamäd 
Jumala, avuksi kutsuttu.
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Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.”

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Kumarru alas ja aseta kädet polville (tämä asento 
on rukuu’) ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset
kuuluvat Hänelle.

Palaa seisovaan asentoon ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Laskeudu maahan polvillesi niin että molemmat 
polvet, isovarpaat ja kämmenet ovat maassa ja 
paina otsasi rukouskiveen  (tämä asento on sud-
zuud) ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
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Nouse istumaan polvillesi ja
 pidä kädet reisien päällä ja lausu: 

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud eli laskeudu maahan polvillesi 
niin että molemmat polvet, isovarpaat ja käm-
menet ovat maassa ja paina otsasi rukouskiveen 
(turbäh) ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-‘älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toinen rak’äh
Nouse seisomaan ja lausu Avauksen suura
(SuuratUl-Fäätihäh):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,

Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,
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Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.”

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Qunuut (ei ole pakollinen)
Nosta kämmenet vierekkäin kasvojesi eteen kämmenet ylöspäin käännet-
tynä (qunuut) ja lausu esim. seuraava tai jokin muu 
dua-rukous):

Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli 
Muhämmäd. 
Oi Jumala, Siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

 (Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.
Lake kädet alas, kumarru alas ja aseta kädet polville (rukuu’) ja sano ylistys 
(thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
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Palaa seisovaan asentoon ja sano:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Laskeudu maahan, tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien
päällä ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Täshähhud
Sano täshähhud:

Äsh-hädu äl- lää iläähä illÄllaahu wäh-dähuu lää shärii-kä läh-
Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen 
ja jolla ei ole kumppaneita.
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wä äsh-hädu ännä Muhämmädän ’äb-duhuu wä rasuu-luh- 
Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Pro-
feettansa.
Ällaahummä salli ’älää Muhämmädi-n wä ääli Muhämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

Lopputervehdys (Täsliim)
Sano lopputervehdys:

Ässäläämu ’äläi-kä äjjuhÄnnäbijju wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh
Rauha sinulle, Oi Profeetta, ja Jumalan armo ja siunaukset. 
Ässäläämu ’äläi-nää wä ’älää ’ibäädIlläähIssaalihii-n.
Rauha meille ja vanhurskaille Jumalan palvelijoille. 
Ässäläämu ‘äläi-kum- wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh.
Rauha teille kaikille ja Jumalan armo ja siunaukset.

Tämän jälkeen sano Takbir kolme kertaa nostaen jokaisella kerralla mo-
lemmat kädet korvien tasalle ja kääntäen kasvot vuorotellen oikealle, va-
semmalle ja oikealle:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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DHUHR, ASR ja ISHA

- Keskipäivän, iltapäivän ja yön rukoukset

Nämä rukoukset ovat pakollisia neljän rak’ähin rukouksia. Keskipäivän ja il-
tapäivän rukoukset tehdään keskipäivän jälkeen ennen auringonlaskua. Yön 
rukous (isha) tehdään iltarukouksen (maghrib) jälkeen ennen keskiyötä.

Seiso Qiblaan (Kaabaan) päin.
Lausu mielessäsi seuraava  aikomus (nijjäh):

”Suoritan pakollisen keskipäivän/iltapäivän/ 
yön rukouksen neljällä rak’ähilla päästäkseni 
lähemmäksi Jumalaa.”

Ensimmäinen rak’äh
Nosta molemmat kämmenet korvien tasalle
(TakbiiratUl-Ihraam) ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Laske kädet alas, seiso suorana ja lausu Avauksen 
suura (SuuratUl-Fäätihäh):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,
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Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,

Määliki jäu-mIddiin 
Tuomiopäivän Valtiaalle.

Ijjääkä nä-budu wä ijjääkä näs-tä’iin 
Sinua me palvomme, Sinua me kutsumme avuksi.

IhdinÄssiraatAl-mustäqiim 
Johdata meidät oikealle tielle.

SiraatAlläthiinä än-’äm-tä ’äläi-him- ghai-rIl-mägh-dhuubi ’äläi-him- wä 
lÄdhdhaaalliin
Niiden tielle, jotka Sinä olet suosiollinen, ei niiden tielle, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka ovat eksyksissä.

Lue heti perään toinen, mikä tahansa suura Pyhästä Koraanista esim.
Vilpittömän uskon suura (SuuratUl-Ikhlääs):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Qul- huwÄllaahu ähäd 
Sano: ”Hän, Jumala on yksi,
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ÄllaahUssamäd 
Jumala, avuksi kutsuttu.

Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.”

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee rukuu’ ja sano (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Palaa seisovaan asentoon. Seiso suorana ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä räbbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
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Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien pääl-
lä ja lausu: 

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-‘älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toinen rak’äh
Nouse seisomaan ja lausu Avauksen suura
(SuuratUl-Fäätihäh):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,

Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,
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Määliki jäu-mIddiin 
Tuomiopäivän Valtiaalle.

Ijjääkä nä-budu wä ijjääkä näs-tä’iin 
Sinua me palvomme, Sinua me kutsumme avuksi.

IhdinÄssiraatAl-mustäqiim 
Johdata meidät oikealle tielle.

SiraatAlläthiinä än-’äm-tä ’äläi-him- ghai-rIl-mägh-dhuubi ’äläi-him- wä 
lÄdhdhaaalliin
Niiden tielle, jotka Sinä olet suosiollinen, ei niiden tielle, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka ovat eksyksissä.

Lue heti perään toinen, mikä tahansa suura Pyhästä Koraanista esim.
Vilpittömän uskon suura (SuuratUl-Ikhlääs):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Qul- huwÄllaahu ähäd 
Sano: ”Hän, Jumala on yksi,

ÄllaahUssamäd 
Jumala, avuksi kutsuttu.
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Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee qunuut  ja lausu esim. seuraava dua: 

Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli 
Muhämmäd. 
Oi Jumala, Siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat 
Hänelle.
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Palaa seisovaan asentoon. Seiso suorana ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien päällä 
ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu: 

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Sano täshähhud:

Äsh-hädu äl-lää iläähä illÄllaahu wäh-dähu lää shärii-kä läh-
Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen 
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ja jolla ei ole kumppaneita.
wä äsh-hädu ännä Muhämmädän ‘äb-duhuu wä rasuu-luh- 
Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Pro-
feettansa.
Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli Muhämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

Kolmas rak’äh
Nouse ylös seisoma-asentoon ja lausu
al-Täsbihät ul-Arbä’äh kolme kertaa:

Sub-häänÄllaahi
Kunnia Jumalalle
WÄl-hämdulilläähi
Ja kiitokset Jumalalle
Wä lää iläähä illÄllaahu
Eikä ole muuta jumalaa kuin Jumala (Allah)
WÄllaahu Äkbär.
Ja Jumala on Suurin.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
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Palaa seisovaan asentoon. Seiso suorana ja sano:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien pääl-
lä ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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Neljäs rak’äh
Nouse ylos seisoma-asentoon ja lausu
al-Täsbihät ul-Arbä’äh kolme kertaa :

Sub-häänÄllaahi
Kunnia Jumalalle
WÄl-hämdulilläähi
Ja kiitokset Jumalalle
Wä lää iläähä illÄllaahu
Eikä ole muuta jumalaa kuin Jumala (Allah)
WÄllaahu Äkbär.
Ja Jumala on Suurin.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse seisomaan ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
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Nouse istumaan polvillesi ja pidä kädet reisien 
päällä ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Sano täshähhud:

Äsh-hädu äl- lää iläähä illÄllaahu wäh-dähu lää shärii-kä läh-
Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen 
ja jolla ei ole kumppaneita.
wä äsh-hädu ännä Muhämmädän ‘äb-duhuu wä rasuu-luh- 
Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Pro-
feettansa.
Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli Muhämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

Sano täsliim lopputervehdys:

Ässäläämu ‘äläi-kä äjjuhÄnnäbijju wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh
Rauha sinulle, Oi Profeetta, ja Jumalan armo ja siunaukset. 
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Ässäläämu ‘äläi-nää wä ’älää ’ibäädIlläähIssaalihii-n.
Rauha meille ja vanhurskaille Jumalan palvelijoille. 
Ässäläämu ‘äläi-kum- wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh.
Rauha teille kaikille ja Jumalan armo ja siunaukset.

Tämän jälkeen sano Takbir kolme kertaa nostaen jokaisella kerralla mo-
lemmat kädet korvien tasalle ja kääntäen kasvot vuorotellen oikealle, va-
semmalle ja oikealle:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

MAGHRIB - Iltarukous

Maghrib-rukous on pakollinen kolmen rak’ähn rukous.
Se tehdään auringonlaskun jälkeen ennen keskiyötä.

Seiso Qiblaan (Kaabaan) päin.
Lausu mielessäsi seuraava nijjäh aikomus:

”Suoritan pakollisen iltarukouksen kolmella
rak’ählla päästäkseni lähemmäksi Jumalaa.”

Ensimmäinen rak’äh
Nosta molemmat kädet korvien tasalle
(TakbiiratUl-Ihraam) ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Laske kädet alas, seiso suorana ja lausu Avauksen 
suura (SuuratUl-Fäätihäh):
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Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,

Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,

Määliki jäu-mIddiin 
Tuomiopäivän Valtiaalle.

Ijjääkä nä-budu wä ijjääkä näs-tä’iin 
Sinua me palvomme, Sinua me kutsumme avuksi.

IhdinÄssiraatAl-mustäqiim 
Johdata meidät oikealle tielle.

SiraatAlläthiinä än-’äm-tä ’äläi-him- ghai-rIl-mägh-dhuubi ’äläi-him- wä 
lÄdhdhaaalliin
Niiden tielle, jotka Sinä olet suosiollinen, ei niiden tielle, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka ovat eksyksissä.

Lue heti perään toinen, mikä tahansa suura Pyhästä Koraanista esim.
Vilpittömän uskon suura (SuuratUl-Ikhlääs):
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Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Qul- huwÄllaahu ähäd 
Sano: ”Hän, Jumala on yksi,

ÄllaahUssamäd 
Jumala, avuksi kutsuttu.

Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Palaa seisovaan asentoon ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä räbbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien pääl-
lä ja lausu: 

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-‘älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toinen rak’äh
Nouse seisomaan ja lausu Avauksen suura
(SuuratUl-Fäätihäh):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.
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Äl-häm-du lilläähi rabbIl-’äälämiin 
Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle,

Ärrah-määnIrrahiim 
Armeliaalle, Armahtajalle,

Määliki jäu-mIddiin 
Tuomiopäivän Valtiaalle.

Ijjääkä nä-budu wä ijjääkä näs-tä’iin 
Sinua me palvomme, Sinua me kutsumme avuksi.

IhdinÄssiraatAl-mustäqiim 
Johdata meidät oikealle tielle.

SiraatAlläthiinä än-’äm-tä ’äläi-him- ghai-rIl-mägh-dhuubi ’äläi-him- wä 
lÄdhdhaaalliin
Niiden tielle, jotka Sinä olet suosiollinen, ei niiden tielle, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka ovat eksyksissä.

Lue heti perään toinen, mikä tahansa suura Pyhästä Koraanista esim.
Vilpittömän uskon suura (SuuratUl-Ikhlääs):

Bis-mIlläähIrrah-määnIrrahiim 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen.
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Qul- huwÄllaahu ähäd 
Sano: ”Hän, Jumala on yksi,

ÄllaahUssamäd 
Jumala, avuksi kutsuttu.

Läm- jälid- wä läm- juuläd 
Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.

Wä läm- jäkul-lähuu kufuwän ähäd 
Eikä Hänellä ole ketään vertaista.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano :

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Tee qunuut ja lausu esim. seuraava dua: 

Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli 
Muhämmäd. 
Oi Jumala, Siunaa Muhammadia ja Muhamma-
din jälkeläisiä.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.
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Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Palaa seisovaan asentoon. Seiso suorana ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

 
Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi ja pidä kädet reisien 
päällä ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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Sano täshähhud:

Äsh-hädu äl- lää iläähä illÄllaahu wäh-dähu lää shärii-kä läh-
Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen 
ja jolla ei ole kumppaneita.
wä äsh-hädu ännä Muhämmädän ‘äb-duhuu wä rasuu-luh- 
Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Pro-
feettansa.
Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli Muhämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

Kolmas rak’äh
Nouse takaisin seisoma-asentoon ja lausu
al-Täsbihät ul-Arbä’äh kolme kertaa:

Sub-häänÄllaahi
Kunnia Jumalalle
WÄl-hämdulilläähi
Ja kiitokset Jumalalle
Wä lää iläähä illÄllaahu
Eikä ole muuta jumalaa kuin Jumala (Allah)
WÄllaahu Äkbär.
Ja Jumala on Suurin.

(Nosta kämmenet korvien tasolle ja) sano:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.
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Tee rukuu’ ja sano ylistys (thikr):

Sub-häänä rabbijÄl-’ädhii-mi wä bihämdih 
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Palaa seisovaan asentoon ja sano:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.

Tee sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan polvillesi, pidä kädet reisien pääl-
lä ja lausu:

Ällaahu Äkbär 
Jumala on Suurin.

Toista sudzuud ja sano:

Sub-häänä rabbijÄl-’älää wä bihämdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.

Nouse istumaan ja lausu:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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Sano täshähhud:

Äsh-hädu äl- lää iläähä illÄllaahu wäh-dähu lää shärii-kä läh-
Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen 
ja jolla ei ole kumppaneita.
wä äsh-hädu ännä Muhämmädän ‘äb-duhuu wä rasuu-luh- 
Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Pro-
feettansa.
Ällaahummä salli ’älää Muhämmädin wä ääli Muhämmäd
Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.

Sano täsliim lopputervehdys:

Ässäläämu ‘äläi-kä äjjuhÄnnäbijju wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh
Rauha sinulle, Oi Profeetta, ja Jumalan armo ja siunaukset. 
Ässäläämu ‘äläi-nää wä ’älää ’ibäädIlläähIssaalihii-n.
Rauha meille ja vanhurskaille Jumalan palvelijoille. 
Ässäläämu ‘äläi-kum- wä rah-mätUllaahi wä bärakäätuh.
Rauha teille kaikille ja Jumalan armo ja siunaukset.

Tämän jälkeen sano Takbir kolme kertaa nostaen jokaisella kerralla mo-
lemmat kädet korvien tasalle ja kääntäen kasvot vuorotellen oikealle, va-
semmalle ja oikealle:

Ällaahu Äkbär
Jumala on Suurin.
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Muistiinpanoja
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