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Salah (de 5 bønner) 

 

Ṣalāh (bøn) er den anden mest vigtige af Islāms fem søjler (den vigtigste er shahādah, 

vidnesbyrden). Ṣalāh er obligatorisk for en hver (forstandig, kønsmoden) muslim. 

Den muslimske bøn består af en række (symbolske) bevægelser udført i korrekt rækkefølge, alt 

imens man ihukommer Gud og beder Ham om tilgivelse, lovpriser og takker Ham, reciterer vers 

fra Koranen og overbringer Ham sine glæder, bekymringer og ønsker med håb om at blive hørt, 

tilgivet og belønnet. Bønnen er således menneskets direkte kommunikationslinje til sin Skaber, 

oftest tager en bøn ikke mere end 5-15 minutter, men er alligevel en af de vigtigste 

tilbedelseshandlinger, som vi muslimer kan udføre foran Allah هلالج لج, den Ophøjede. 

Allah هلالج لج siger i Koranen: 

”Oprethold salah og giv zakah (almisser), og bøj sammen med den, der bøjer sig. 1 

I et andet vers siger Allah هلالج لج: 

”Overhold Salah, også den midterste salah! Stå i ydmygenhed foran Allah.” 2 

Og i et andet vers siger Allah هلالج لج: 

”Succesfulde er de troende, de, som er ydmyge i deres bøn.”3 

Derudover beskytter og afholder bønnen de troende fra ondskab og fra at falde i synder, Allah   

 :siger i koranen هلالج لج

                                                           
1 [Sūra al-Baqarah 2:43] 
2 [Sūra al-Baqarah 2:238] 
3 [Sūra al-Muminun 23:1-2] 
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»Ṣalāh (bønnen) beskytter sandelig (de troende) mod synder og ondskab.«4 

 

Der er mange flere talrige opfordringer fra Allah هلالج لج og Hans sendebud ملسو هيلع هللا ىلص om at beskytte ens 

salah. For salah er den absolut største handling, som følger lige efter Iman (troen og 

overbevisning. Det er også den første gerning, som man vil blive stillet til regnskab for på 

dommens dag. Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص har sagt: 

»Den første ting man bliver stillet til regnskab for på Dommedagen er ṣalāh (bøn).«5 

Ṣalāh styrker troens fundamenter. Den forbereder en til at leve et liv i godhed og adlydelse til 

Allāh هلالج لج og bygger mod og målbevidsthed. Hver gang vi udfører ṣalāt fornyer vi vores 

forbindelse til Allāh هلالج لج og afskærer os fra det verdslige pres fem gange om dagen. 

I en hadith berettes det, at Allah هلالج لجs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) har sagt: 

 "Den, der elsker at møde Allah; Allah elsker at møde ham.." (Bukhari). 

Og i en anden hadith berettes der at Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص blev spurgt: 

»Hvilken handling er den bedste?« Han svarede: »At udføre ṣalāh i starten af dens tid.«6 

 

AFVASKNING FØR BØN (wudû) 

 

Bønnen er en renselse, det er ikke kun en indre renselse, men også ydre renhed, derfor er der 

en obligatorisk afvaskelse inden bønnen, Allah هلالج لج siger i Koranen: 

”Åh I troende! Når I gør jer rede til bøn, vask da jeres ansigt og jeres hænder og armene til 

albuerne. Gnid jeres hoved med vand og vask jeres fødder op til anklerne.” 7 

                                                           
4 [Sūra al-‘Ankabūt, 29:45] 
5 [Abū Dāwūd, al-Nasāī] 
6 [Abū Dāwūd, 2:426] 
7 [Sūra al-Maida 5:7] 
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AFVASKNING FØR BØN (wudû) udføres således: 

 

1.  Sig "Bismillah" (i Allahs navn). 

2. Hænder: Vask dine hænder 3 gange. 

3. Mund: Skyl din mund 3 gange - (tage vand ind i munden og skyl munden og spyt ud- gør 

dette 3 gange) 

4. Næse: Tage vand ind i næsen med højre hånd og pust ud med venstre - gør dette 3 gange. 

5. Ansigt: Vask hele dit ansigt 3 gange. 

6. Arme: Vask højre arm op til albuen 3 gange og derefter venstre arm op til albuen 3 gange. 

7. Hoved: Gør dine hænder våde og stryg dem over dit hoved 1 gang. 

8. Øre: rens inde i dine øre og udenpå og bag om 1 gang. 

9. Fødder: vask hele højre fod op til anklen. 3 gange. og derefter venstre fod 3 gange. (husk at 

vaske hælen og mellem tæerne) 

Her er en video der demonstrere det: 

http://www.youtube.com/watch?v=FpHcw9uvU6E  

Nu er du klar til at bede. (dog skal du vide at man er fri-taget bønnen, når man har sin 

menstruation. Hvis man har haft samleje med sin ægtefælle kan man ikke bede førend man går 

i bad og vasker sig (Ghusl). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FpHcw9uvU6E
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Nawaqid al Wudu (de ting der breeder ens wudu): 

De følgende forhold ophæver ens wudū’:  

• Afsondring fra kønsdelene og anus [dette inkluderer urin, afføring, luft, begge køns før-

seksuelle væske (mādhī), sæd og kvindelig seksuel væske]. 

• Tab af bevidsthed, uanset årsagen. 

• Sindssyge, beruselse og søvn ophæver ens wudū’. At sove, enten på ens ryg eller side 

eller lænende op af noget, som hvis det blev fjernet, ville få en til at vælte, bryder ens 

wudū’. Derimod vil det at sove i stående eller siddende stilling, uden noget til at holde 

en oppe, eller i de foreskrevne Sunna stillinger rukū’ eller sajda, ikke bryde wudū’. 

• Al-mubāshara al-fāhisha, lystig, direkte hud-mod-hud kontakt mellem en mand og hans 

kone, mens de er under samme beklædning (dække), i en sådan tilstand hvor før-

seksuel væske (mādhī) normalt kommer ud, gør også ens wudū’ ugyldig. 

 

AFVASKNING EFTER MENSTRUATION ELLER SAMLEJE (Ghusl) 

At vaske sig efter ens menstruation, er wājib (obligatorisk). Den basale bad for at blive ren 

inkluderer at:  

• Man har en intention om at rense sig selv fra ens menstruation eller anden urenhed 

som f.eks. samleje. 

• Man vasker hele kroppen en gang, og sørger for at vandet når hårets rødder, og alle 

andre steder på kroppen. Man skylder munden og næsen.  

Hvis man har gjort det, er man ren. Det er tilladt at udføre salāh og alle andre handlinger, som 

kræver renhed.  

En anden måde man kan lave ghusl (bad) på, som er bedre indebærer følgende:  

 

• At man har en intention om renselse i ens hjerte 

• At man siger bismillah, vasker ens hænder tre gange, og ens privatdele fra urenhed 

• Man laver wudhū fuldt ud, som man gør eksempelvist til salāh 

• Man hælder vand over hovedet tre gange, og gnider sit hår, så vandet når hårets rødder 
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• Man hælder derefter vand over resten af kroppen, begynder med højre side, bagefter 

venstre side, og gnider kroppen, for at sikre sig, at vandet er nået til hele kroppen.  

 

Profets hustru Aisha beretter, at Allahs sendebud (må Allahs velsignelser og fred være med 

ham,) plejede at vaske sig fra urenhed, hvor han plejede at vaske sine hænder, og lavede 

wudhū på samme vis til salāh. Derefter vaskede han og hældte vand på sit hoved, og gnubbede 

vand med sine finger, så når han var sikker på, at vandet havde nået hårbunden, hældte han 

vand på det tre gange, og hvorefter han vaskede hele kroppen. [al-Bukhari 248 & Muslim 316]    

Hvis du nøjes med den første måde, er dit bad accepteret og du kan bede. Du behøver ikke 

gentage wudhū, med mindre du bryder den. Den anden form for ghusl indebærer, hvad der 

også er sunnah, hvorfor det er bedst at tage bad på den anden måde.  

 

Info omkring bønnen: 

Salah (Bønnen) består af enheder som på arabisk hedder rak’aat. Hver bøn har et bestemt antal 

rak’aat, som du kan se i skemaet. Bønnen bliver også delt op efter om den er obligatorisk eller 

ej. 

De obligatoriske bønner som også bliver kaldt Fard bønner, er de 5 bønner som vi skal bede i 

løbet af døgnets 24 timer. 

De frivillige bønner kaldes Sunnah eller nawafil. 

Der er specielt 12 enheder Sunnah bøn som profeten (Fred være med ham) plejede at bede før 

og/eller efter Fard bønnerne, disse bliver kaldt Sunnah al-rawatib. 
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Bøn 

Sunnah (før Fard 

bøn) 

Fard  

(den du skal bede) 

Sunnah  

(efter Fard bøn) 

Fajr (morgen) 2 2* - 

Dhur (middag) 4 4 2 

‘Asr (eftermiddag) - 4 - 

Maghrib (aften) - 3* 2 

‘Isha (nat) - 4* 2 

* Koran recitationen i de første 2 rak’aat af de bønner som har en stjerne ud for dem, bør læses 

højt. Alle andre rak’aat i disse bønner og de andre bønner reciteres lavmælt (stille). 

Profeten (må Allahs Fred og velsignelser være med ham) har sagt: 

”Allah vil bygge et hus i Jannah (Paradis) for den person, som frivilligt laver 12 rak’ah sunnah. 

Fire rak’ah før dhuhr og to efter den, to rak’ah efter maghrib, to rak’ah efter isha, og to rak’ah 

før fajr.”  [al-Tirmidhi 379 se også sahih al-Jami’ 6183] 
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Sådan går du i gang med bønnen: 

• Du skal sørge for at tiden for bønnen er gået ind. 

• Du skal dække din awrah, som for mænd er hvad der er mellem navle og knæ, og som 

for kvinder er hele kroppen undtagen ansigtet og hænderne. 

• Du skal have gyldig Wudhu (tilstand af renhed). 

•  Du skal under bønnen vende hele kroppen i retning mod Qibla. Qibla er bederetningen 

mod Kabaen i Mekkah, Saudi Arabien. 

•  Stil en Sutrah foran dig (en genstand, der forhindrer nogen i at passere foran dig under 

bønnen). 

(en Imam (leder af bøn)’s Sutrah gælder for dem som følger ham i fællesbøn). 

• Du skal have en intention (niyyah) i dit hjerte, om at udføre dén bestemte bøn som du 

skal i gang med, uanset om den er Fard (obligatorisk) eller Sunnah (frivillig). (Intention 

siges hverken højlydt eller lavmælt, men udelukkende i dit hjerte). 

• Du skal udtale bønnens ord på arabisk. 
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