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Allah den Allmektige sa: 

«Uten tvil, de troende har oppnådd suksess. Som 

i sine bønner er ydmyke.» 

( 23:1-2) 

 

Profeten -fred være med ham- sa: 

«Be slik dere har sett meg be! » 

(Bukhari: 631) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike 

Forord  

ll lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker Hans tilflukt fra ondskapen 

som stammer fra våre egne synder. Vi oppsøker Hans tilgivelse og Hans 

barmhjertighet ved å komme nærmere Ham. Den som Allah veileder ingen kan 

villede ham, og den som Han villeder, ingen kan veilede ham. Vi bevitner at det er 

ingen andre guddom unntatt Allah, og at Muhammed er Hans tjener og siste 

sendebud.  

Allah sendte ham for å føre menneskeheten fra mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap, og 

sist men ikke minst, fra avgudsdyrkelse til å tilbe kun én Gud (Tawheed). Må fred og velsigne 

alltid være med ham, hans familie, hans følgesvenner, og alle som skal følge ham inntil 

dommedagen.  

Allah Den Allmektige sa: 

Uten tvil, de troende har oppnådd suksess. Som i sine bønner er ydmyke. 

( 23:1-2 ) 

Allah beskriver de troende i begynnelsen av denne sura med vidunderlige beskrivelser. Han 

gir dem alle de gode egenskapene som vi alle strever etter å oppnå. En av de egenskapene, 

eller den første, er jo det at de er ydmyke og hengivne i deres bønn og at de passer på sine 

bønner. Salah eller bønn er en type tilbedelse som en muslim gjør mange ganger om dagen. 

Salah er på grunn av dette, veldig viktig for den troende. Siden vi alle muslimer ønsker å 

oppnå suksess slik det overnevnte verset sier, så ser det ut at suksess i dunya og akhirah er 

knyttet til salah. Derfor er det veldig viktig at vi lærer oss hvordan vi gjennomfører bønnen på 

den måten som er mest riktig og nærmest måten Profeten -fred være med ham- ba på. For han 

-fred være med ham- sa i en hadith: 

 «Be slik dere har sett meg be!»
1
 

                                                           
1
 Bukhari: 631 

A 
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Vi skal inshaAllah gjennom denne lille boka beskrive kort og enkelt, måten man skal be på. 

Slik at vi kan lære det og praktisere det vi har lært mens vi ber. På den måten kommer vi, med 

Allahs hjelp, til å bli blant de suksessfulle i denne verden og i akhirah. Og hvem er det som 

ikke ønsker å få suksess både her i Dunya og der i Akhirah? Alle muslimer ønsker seg nettopp 

dette, men dessverre de fleste vet ikke hvordan de skal få denne suksessen. Så heldig og 

velsignet er du kjære leser som vil lese den boka for få suksess både i dunya og akhirah. Måtte 

du få det du ønsker! 

Måtte Allah velsigne deg kjære leser og øke din iman. Og måtte Allah akseptere dine salah og 

gjør deg blant de suksessfulle i dunya og akhirah.  

Om du finner noe feil eller mangler, vennligst si fra. For jeg ville ha vært evig takknemlig om 

du tok kontakt med meg straks du finner noe som ikke stemmer i boka, for vi er alle, til 

syvende og sist, mennesker som tar alltid feil.  

Til slutt ber jeg Allah om å akseptere dette fra meg og velsigne alle som leser dette.  Og Må 

fred og velsignelse være med Hans siste sendebud Muhammed, hans familie, hans 

følgesvenner og alle som følger hans vei inntil Dommedagen. Ameen 

Din bror i islam, Muhammed Zubayr al-Burundi 

Lillestrøm, Norge 

1434/2013 
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Viktigheten av Salah 

 

Siden vi var små, lærte vi utenat de fem søylene. Foreldrene eller lærerne våre, måtte Allah 

bevare dem og tilgi de av dem som er ikke lenger blant oss, lærte oss dem og forklarte dem 

grundig.  Salah er, som du husker, den andre søylen. Rett etter trosbekjennelsen så kommer 

bønnen. Profeten -fred være med ham- sa: 

 «Islam er bygd på fem (søyler):  

1. Å vitne om at det ikke er annen guddom enn Allah og at Muhammed er Hans sendebud 

2. å overholde salah (bønnen) 

3. å betale Zakah (skatt) 

4. å dra på hajj (pilegrimsreisen)  

5. å faste i Ramadan »
2
 

I følge denne hadithen blir trosbekjennelsen etterfulgt av overholdelse av bønnen. Derfor ser 

vi at når noen blir muslim, så blir vedkommende bedt om å lese trosbekjennelsen først og 

deretter blir han lært hvordan han skal utføre salah. For salah er en tilbedelse som vi gjør fem 

ganger om dagen. Dette er en tilbedelse som Allah har gjort obligatorisk for alle muslimer. 

Helt siden en når puberteten så blir salah et må. Profeten -fred være med ham- sa at hvis man 

er til og med alvorlig syk men man har fortsatt bevisstheten så er salah fortsatt obligatorisk for 

vedkommende. Hvordan skal han be, siden han er så syk kan en spørre seg. Jo, han kan be 

liggende. Allah har ikke tillat for den syke til å forlatte bønnen på grunn av sykdom, hva med 

de som har full helsa, hvilken unnskyldning har de for å ikke be. Derfor sier Allah og 

oppfordrer oss til å overholde bønnen så lenge vi lever, Allah sier: 

Pass på bønnene, spesielt den midtre (‘Asr-bønnen). Og står foran Allah som fullstendig, 

undergitt og ærbødige. 

(2:238) 

Om vi tar et tilbakeblikk og tenker over hvordan Salah ble obligatorisk, så kan vi forstå hvor 

viktig salah er for en muslim. I begynnelsen, så var ikke de fem bønnene en del av de daglige 

gjøremålene til muslimer. Men en natt ble Profeten -fred være med ham- tatt fra Mekka til 

Jerusalem og fra Jerusalem reiste ham videre til den syvende himmelen hvor han fikk ordre 

                                                           
2
 Bukhari:8, Muslim:16  
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om de fem bønnene. Historien er lang og veldig kjent så jeg skal ikke gjenfortelle den i sin 

helhet
3
. Men poenget mitt er dette. Hvis Allah ville så kunne Han ha sendt Jibreel -fred være 

med ham- med et vers hvor det sto at vi måtte be fem ganger om dagen. Men et sånt vers 

finner du ikke i koranen. For å vise viktigheten av salah, så ble Profeten -fred være med ham- 

bedt om å reise helt til den syvende himmel for å motta den nye åpenbaringen som gjorde det 

obligatorisk for alle muslimer å be fem ganger om dagen. Så tenk hvor viktig og stort salah er.  

Det verset som vi begynte boka med, nemlig vers 1 og 2 fra sura nummer 23, viser oss at 

suksess i dunya og akhira er knyttet til salah. Om du vil ha suksess så pass på bønnene dine. 

Be dem på den beste måten som du kan. Profeten -fred være med ham- snakket en gang med 

hans følgesvenner og ville lære dem en lekse. Han spurte dem om de kunne tenke seg eller se 

for seg at en av dem bodde rett ved siden av en elv. Og alltid når han ville ta en dusj, håpet 

han uti elva og renset seg. Dette gjorde ham fem ganger om dagen. Så Profeten -fred være 

med ham- spurte dem om han som gjorde dette kunne ha noe urenheter på seg. Svaret som 

han fikk var nei. Profeten -fred være med ham- ville lære dem noe ut ifra denne historien
4
. 

Han fortalte dem at de daglige bønnene lignet på de fem dusjene som mannen tok om dagen. 

Hver bønn som vi ber, renser oss fra noe av syndene vi har begått.  

Apropos syndene, hver gang vi synder så ønsker vi at Allah tilgir oss. Så les og tenk over den 

følgende hadith. 

Profeten -fred være med ham- sa: 

 «Fem bønner har Allah den Allmektige gjort obligatorisk. Den som ber dem med den 

beste wudhu
5
, og ber dem i riktig tid, og fullfører ruku’ i dem, og utfører dem med 

konsentrasjon. En som gjør alt dette, skal ha en ’ahd 
6
 med Allah, og ‘ahd-en er at 

Allah vil tilgi ham, og den som ikke gjør dette, vil ikke ha noe ‘ahd å kreve fra Allah. 

Hvis Allah vil, så skal Han tilgi ham eller straffe ham.
7
  

Allah lover å tilgi den som passer på de fem bønnene. I en annen versjon av hadithen, står det 

at Allah lover paradiset for den som fullfører dem
8
. Hvis folk visste viktigheten av salah så 

skulle moskéene være overfylt av tilbedere til siste rekke. Men dessverre, Iblees, vår fiende, 

                                                           
3
 Hadithen om denne hendelsen finner du i Bukhari: 3207. 

4
 Bukhari: 528. 

5
 Fullkommen wudhu. Se beskrivelsene av wudhu, sidene 11-16. 

6
 ‘Ahd kan bety en pakt eller et løfte, det er den siste betydningen som gjelder i denne hadithen. Med andre ord, 

Allah lover å tilgi den som ber de fem bønnene som det står beskrevet i hadithen. Og Allah vet best. 
7
 Sunan Abu Dawud: 425. Står også nevnt i heftet «31 hadither fra her og der», hadith-nummer 9. 

8
 Sunan Ibn Majah: 1403. 
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har virkelig ført at vi har glemt viktigheten av salah. Men husk godt at han kan ikke tvinge 

noen av oss til å forlate bønnen, han bruker kun fristelser for å føre oss bort fra å tilbe Allah, 

og dette er han flink på. Hadithen viser klart og tydelig at den som gjør det motsatte, altså 

ikke passer på bønnen, står i fare for å ikke bli tilgitt, og den som ikke blir tilgitt havner i 

helvete, måtte Allah beskytte oss fra den. Men for den som overholder salah så vil Allah tilgi 

vedkommende og den som blir tilgitt så betyr det at vedkommende skal til paradiset in shaa 

Allah. Måtte Allah gjøre oss blant de som skal til paradiset. Ameen. 

Den viktigste hadithen som beviser alvorligheten av salah er hadithen hvor Profeten -fred 

være med ham- sier at salah er det første man skal bli spurt om på Dommedagen.  

Han -fred være med ham- sa:  

 Det første et menneske skal bli spurt om på dommedagen er, salah. Hvis salah er på 

plass, altså vedkommende har passet på bønnen gjennom hele livet sitt, så vil den 

personen bli blant de lykkelige eller de suksessfulle. Og hvis salah er ikke helt på plass 

så vil den personen bli blant de som taper...
9
 

Hvis salah er på plass, så vil hele regnskapet gå bra for seg, og hvis ikke så går man store 

vanskeligheter i møte. Så husk at dommedagen er en avgjørende dag i ditt liv, og ved Allah, 

ingen kan forstå 100% hvor alvorlig dommedagen er, før man befinner seg selv der og da er 

det ingen vei tilbake. Så la oss gjøre oss klare mens vi er i live for ingen av oss vet når vi skal 

forlate denne verden. Da lønner det seg at man gjør sitt beste før man møter Allah på 

dommedagen. Måtte vi alle bli blant de som passer på sin salah livet ut. Ameen. 

Det er mange verser fra koran og en god del hadither som kan vise oss viktigheten av bønnen, 

men vi få ta til takke med det som vi har nevnt til nå. Om du ønsker å få med deg mer om 

viktigheten av salah så bør du lese den andre boka med mer fordypning, Salah fra A til Å.
10

  

Hva betyr ordet Salah? 

Det arabiske ordet Salah har sin rot fra ordet silah som betyr forbindelse eller tilknytting. 

Islamsk sett så betyr salah, bønn. Og bønnen begynner fra Takbeer
11

  helt til Tasleem
12

. 

Bønnen er obligatorisk for alle voksne muslimer, og den må gjøres fem ganger om dagen. Et 

                                                           
9
 Sunan Tirmidhi: 413 

10
 Boka er ikke tilgjengelig ennå. Måtte Allah hjelpe oss med å fullføre den. 

11
 Takbeer: det å si Allahu akbar. Her menes det den første gang man sier det, og da har bønnen begynt. På 

arabisk så kalles den første takbeer i salah for takbeeratul ihram. 
12

 Tasleem: det å si As-salam alykum wa rahmatullah. Dette sies på slutten av salah ved at man snur hodet mot 

høyre og venstre mens man sier dette. 
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av bønnens formål er å opprettholde forbindelsen mellom oss mennesker og Allah den 

Allmektige. 

Hvem er det som må be? 

Bønnen er obligatorisk for alle voksne og oppegående muslimer. En antas å være voksen i 

islam når en av disse 4 følgende tegnene viser seg: 

- Våt drøm 

- Kjønnshår 

- Menstruasjon  

-  Å bli 15 år  

De fem bønnene 

Allah har gjort fem bønner obligatorisk for oss. De fem bønnene er: 

Navn Antall raka’ (bønnenhet)  Tid  

Fajr  2 Ved daggry helt til litt før 

soloppgang. 

Dhuhr 4 Etter at solen begynner sin 

nedstigning fra senitet
13

 fram til 

den er kommet halvveis mot 

solnedgang. 

‘Asr 4 Midt på ettermiddagen helt til litt 

før solnedgang. 

Maghrib 3 Umiddelbart etter solnedgangen 

helt til at rødheten i himmelen 

forsvinner. 

‘Isha  4 Etter at rødheten i himmelen har 

forsvunnet helt til midten av 

natten. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Senit: punkt på himmelen som er loddrett over ens hode.  
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Bildet nedenfor viser deg tidene til de fem bønnene. 

I: Fajr 

II: Dhuhr 

III: ‘Asr 

IV: Maghrib 

V: ‘Isha 

 

 

 

 

 

Alle bønnene har sin begrensede tid, hvor de må bes i. Det er ikke lov å utsette en bønn 

utenfor sin tid uten å ha en gyldig grunn. Dette er en stor synd som mange ikke legger merke 

til kanskje. 

Allah har oppfordret oss i koran til å be bønnene på deres riktige tider, Allah sier: 

…..Bønnen påhviler de troende som en forskrift med angitte tide. 

 ( 04:103) 

Profeten -fred være med ham- har også vist oss hva som kan føre oss nærmere paradiset, og 

blant det som fører en nærmere paradiset, er å be bønnene på deres riktige tider.  

Hadithen sier:  

Abdullah bin Mas’ud - Måtte Allah være fornøyd med ham- fortalte:   

 Jeg spurte Profeten en gang: « O Allahs profet, hvilke handlinger kan føre meg 

nærmest paradiset? Profeten svarte: « Bønnen på dens riktig tid, Jeg spurte videre: « 

Hva kommer etter det, O Allahs profet?», Han svarte: « Å vise godhet mot sine 
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foreldre.» Jeg spurte videre: « Og etter det, O Allahs profet? Han svarte: « Å kjempe i 

Allahs vei.»
14

  

Når det gjelder tid for de fem daglige bønnene, så har ting blitt lettere med moderne 

teknologi. En kan enten skaffe seg en app på mobilen som iBønn og iTawfeeq eller skaffe seg 

en tidstabell for alle bønner fra den lokale moskeen i nærmiljøet sitt. 

Nawafil – frivillige bønner 

Ved siden av de fem bønnene så fins det noe som kalles sunnah eller nawafil, disse bønnene 

kalles frivillige bønner fordi de ikke er obligatoriske til og begynne med. Men Profeten -fred 

være med ham- pleiede å utføre dem daglig. Og han oppfordret oss andre å gjøre det samme. 

Profeten -fred være med ham- sa:  

 Enhver muslim som utfører 12 raka’ at
15

 frivillig om dagen, vil få et palass bygget for 

ham i Paradiset.
16

 

Disse 12 rak’a som Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) snakket om er i følge en annen hadith
17

: 4 raka før Dhuhr 

og 2 etter det, og 2 før Maghrib, og 2 etter ‘Isha, og 2 før Fajr. 4+2+2+2+2 blir til sammen 12. 

Her er det en tabell som viser oss de nawafil-bønnene som utføres før og etter de obligatoriske 

bønnene. 

BØNN FØR OBLIGATORISK ETTER 

Fajr  2 2 --------------------- 

Dhuhr 2+2 4 2 eller (2+2) 

‘Asr 2+2 4 --------------------- 

Maghrib 2 3 2 

Isha 2 4 2 + 3 eller 1 witr 

Jumm’a ( bes 

istedenfor Dhuhr på 

fredager) 

2 (Tahiyyatul masjid) 2 2 når du kommer hjem, 

eller 2+2 i moskéen 
18

 

  

                                                           
14

 Sahih Muslim: 253. Står også nevnt i heftet «31 hadither fra her og der- del 1», hadith-nummer 6. 
15

 Raka: bønnenhet. 
16

 Sahih Muslim: 728. 
17

 Sunan Tirmidhi: 415. 
18

 Tabellen finner du i boka, Prayer according to the Sunnah, side 247. 
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Wudhu – renselse  

Før man begynner å be så må man utføre wudhu. Wudhu er en tilbedelse hvor man renser seg 

med vann før man ber. Allah har befalt oss i koranen at vi må utføre wudhu før vi ber. 

Allah Den Allmektige sier: 

Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Tørk 

over hodet, og vask føttene opp til anklene…  

( 05:6) 

Og Profeten -fred være med ham- sa: 

 Bønnen av en av dere vil ikke bli akseptert, hvis man ber den mens man er i en uren 

tilstand
19

 og uten å ha gjort wudhu.
20

 

Og det å gjøre wudhu har en stor belønning i seg selv. En hadith fra Profeten -fred være med 

ham- bekrefter dette. 

 Hadithen sier: « Når en troende tjener renser seg (utfører wudhu) og vasker hans 

ansikt, så vil alle syndene som han begikk ved å se, falle fra hans ansikt med det 

rennende vannet. Når han vasker hans armer, så vil syndene som han begikk med 

hendene falle også med det rennende vannet. Når han vasker hans føtter, så vil 

syndene han begikk ved å gå med hans føtter, falle med det rennende vannet, helt 

inntil en haug med synder blir skylt ut.»
21

   

Nå vil vi med Allahs hjelp, beskrive hvordan man utfører wudhu steg for steg. 

Før du gjør wudhu   

Pass på det følgende før du utfører wudhu 

 Gå på do, hvis det er nødvendig, slik at du kan utføre salah uten å bli forstyrret av en 

følelse av at du må på dobesøk. 

                                                           
19

 Uren tilstand: det som menes i hadithen er at man har vært på do, enten for å urinere eller for å ha avføring. 

Så den som ber uten å ha gjort wudhu etter å ha vært på do, hans salah vil ikke bli akseptert. Vennligst les 

delkapitlet som omhandler ting som bryter wudhu. 
20

 Sahih Bukhari: 135 
21

 Sahih ibn Khuzayma: 4 og Sahih Muslim: 244. Står også nevnt i heftet «31 hadither fra her og der» hadith-

nummer 18. 
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 Bruk Siwak om du har den. Profeten -fred være med ham- pleiede alltid å bruke siwak 

før han utførte wudhu. Og det er mange hadither som kan bekrefte dette
22

. 

 Før du begynner å gjøre wudhu, så er det veldig viktig at du har intensjonen klar i ditt 

hjerte at du renser deg for å utføre bønnen. 

Wudhu – steg for steg 

Steg 1 

Ha en niyyah/intensjon at du skal gjøre wudhu, og si: 

 ِبْسِم اهلِل 
Bismillah 

I Allahs navn 

Steg 2 

Vask hendene til håndleddene grundig tre ganger. 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 

Skyll munnen med vann ved å bruke din høyre hånd, og la vannet være i munnen mens du 

snurrer det rundt også spytter du det deretter. Gjør dette 3 ganger. 

                                                           
22

 Muslim: 253. Bukhari: 244,245, 887,888. An-Nasai: 3 og 5, Ahmad: 62 og flere. 
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Steg 4 

Sniff vannet inn i neseborene med din høyre hånd, og sniff det ut med din venstre. Gjør dette 

3 ganger. NB: Du kan kombinere steg 3 og 4. 

 

Steg 5 

Vask hele ansiktet. Gjør dette 3 ganger. 

 Vask hele ansiktet fullstendig.  

Steg 6 

Vask begge armene helt til over albuene, cirka midten av overarmen. Begynn med den høyre 

armen før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver. 
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Steg 7 

Tørk hodet ditt med våte fingrer. Start med den fremste hårlinjen helt til den bakerste delen av 

hodet og tørk tilbake hele veien til den fremste hårlinjen igjen i en og samme bevegelse. Gjør 

dette 1 gang. 

 

Steg 8 

Vask innsiden av ørene med din pekefinger og baksiden med din tommelfinger. Gjør dette 

kun 1 gang. NB: Dette kan du kombinere med steg 7, altså det kan gjøres i en og samme 

bevegelse. 
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Steg 9 

Vask føttene til litt over anklene og vask grundig gjennom tærne. Begynn med den høyre 

foten før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver. N.B: Pass på at du ikke glemmer å vaske 

anklene! 

 Pass på at du ikke glemmer å vaske anklene! 

Steg 10  

Nå har du fullført wudhu og da bør du si dette etter det: 

 َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه إَلا اهللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنا ُُمَماداً 

Ash-hadu anllaa ilaaha illallaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdhuhu wa rasooluh
23

 

Jeg bevitner at det er ingen guddom unntatt Allah, Han alene, ingen er Hans like. Og jeg 

bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud. 

 َعْلِِن ِمَن الت اوااِبنَي َواْجَعْلِِن ِمَن اْلُمَتَطهِّرِينَ اللاُهما اجْ 

Allahuma ij-‘alnee minat-tawabeen waj-‘alnee minal-mutatahireen
24

 

O Allah, gjør meg til å være blant de som vender tilbake til deg, og gjør meg også til å være 

blant de som renser seg selv (fra synder og urenheter). 

N.B: Profeten – fred være med ham- pleide å si at hvis man utfører wudhu slik vi beskrev det 

og sier deretter den ovennevnte du’a så vil de åtte dørene til paradiset være åpnet på 

                                                           
23

 Muslim: 553. 
24

 Tirmidhi: 55. 
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dommedagen for oss slik at vi kan velge å gå inn i den døra vi vil.
25

Tenk hvor stort dette er 

da! Mange av oss glemmer dessverre alltid denne biten her. Så fra nå av, la oss alle sammen 

huske denne handlingen som er storbelønnet. 

Det som bryter wudhu 

Wudhu er ugyldiggjort hvis blant annet det følgende skjer: 

- Urin, avføring, gass osv. 

- Dypt søvn, hvor en mister bevisstheten. 

- Miste bevisstheten ved bruk av narkotika, alkohol og lignende rusmidler. 

- Berøring av private kroppsdeler med lyst. 

- Menstruasjon og lignende. 

- Ved samkvem mellom mann og kone. Her må man utføre en fullstendig renselse, kjent 

som Ghusl. 

- Våt drøm. Her må man også utføre en fullstendig renselse, også kjent som Ghusl. 

- Hvis man spiser kamelkjøtt. 

Khushoo – konsentrasjon i bønnen 

Etter å ha utført wudhu, er man endelig klar til å utføre bønnen. Men før vi går inn på hvordan 

bønnen utføres trinnvis, skal vi se litt på et veldig viktig punkt. Det viktigste enhver muslim 

må kunne før man ber er å vite hvor stor den handlingen er i seg selv. For denne 

bevisstgjøringen skal føre til at man får Khushoo i sin Salah.  Og Khushoo kan bety det å ha 

konsentrasjon, ydmykhet og hengivenhet i sin bønn. Dette er det som det verset vi begynte 

boka med sikter til. Allah sier i dette verset: 

Uten tvil, de troende har oppnådd suksess. Som i sine bønner er ydmyke 

(23:1-2) 

Allah beskriver de troende som har oppnådd suksess for å være Khashi’oon, altså ydmyke, 

hengivne og konsentrerte i bønnen. Slik var Profeten -fred være med ham- og hans 

følgesvenner –måtte Allah være fornøyd med dem- i deres bønn. De skjønte hvor stort det var 

å stå foran Allah, for med engang vi sier Allahu Akbar så står vi foran den Allmektige. Men 

dessverre i dag på grunn av mangel på kunnskap og en Iman som stadig holder seg lavt, så ser 

vi oss selv late og veldig raske når vi utfører salah. Veldig få av oss har virkelig skjønt hva 
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 Muslim: 553. 
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Salah innebærer og hvor stort den handlingen er. Hadde vi visst hvor viktig den er så kunne vi 

ha forandret oss.  Og Allah har talt sant når Han beskrev bønnen for å være tungvint, men for 

de som skjønner hvor viktig salah er, så vil Allah gjøre salah til en del av livet deres og de vil 

alltid oppleve salah for å være en avkobling fra en ellers stressfull hverdag. Allah sier:  

Og søk (Allahs) hjelp gjennom tålmod og bønn. Og sannelig, dette er svært hardt, men 

ikke for de ydmyke (hvis hjerte er blitt myk av Allahs kjærlighet og grepet av Hans frykt). 

(2:45) 

Ofte så spør vi oss selv hvordan vi kan ha Khushoo’ i salah og hva som kan øke den. Det er 

mange ting som kan føre til at vi kan øke khushoo i vår bønn, men det viktigste er å kjenne 

først og fremst, Allah. Han som gjorde den bønnen du ber obligatorisk. For hvis en person 

kjenner Allah da vil bønnen hans være fylt av kjærlighet og mening. Da vil han forstå hvorfor 

han ber og hva bønnen innebærer. Hvis ikke, så vil bønnen oppleves som tungvint eller mer 

som en vane hvor man gjør den uten å tenke så mye over dens betydning. Bønnen skal være 

en opplevelse og ikke en vane. Måtte Allah la oss oppleve bønnene våre som opplevelser. 

Ameen. 

Vi har alltid lært at kunnskap om en sak fører til at man setter stor pris på den saken og man 

begynner å skjønne hvor stor verdi den saken har, slik bør det gjøres med salah. Vi må bli 

kjent med Allah ved å vite Hans storhet og deretter prøve å komme nærmere Ham ved å 

vende oss tilbake til Ham. Det kan være nyttig også å lese bøker som handler om hvordan 

man utvikler Khushoo, for eksempel boka 33 ways of developing Khushoo’ in Salah
26

 av 

Sheikh Muhammed Salih Munajjid -måtte Allah bevare ham-. Den tar for seg de forskjellige 

metodene en kan øke sin khushoo’ i salah på. Denne boka kan være en god kilde for den som 

vil fordype seg i dette emne og vi skal ta dette emne opp igjen i den andre boka med mer 

fordypning, Salah fra A til Å, In shaa Allah hvis Allah gir oss liv og styrke, og all suksess er 

fra Ham alene.  
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 Denne boka er oversatt fra originalen på arabisk. Både den engelske og den arabiske versjonen av boka kan 

leses på den velkjente nettsida til Sheikh Munajjid, Islamqa.com  
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Salah – steg for steg 

 

Nå vil vi med Allahs hjelp og veiledning, beskrive hvordan bønnen utføres steg for steg. 

Før du utfører bønnen 

Man skal passe på det følgende før man utfører salah: 

a. Pass på at du har på deg anstendige klær. Klær som dekker ‘awrah (det som oppfattes 

som nakenhet i følge islamsk lovgivning). Menn skal ha på seg klær som dekker alt fra 

navlen til knærne. Skuldrene og overkroppen skal tildekkes også. Klærne bør ikke 

være trange eller gjennomsiktige. Kvinner skal dekke alt fra topp til tå, unntatt ansiktet 

og hendene. Klærne bør ikke være trange eller gjennomsiktige. 

b. Pass på at kroppen, klærne du har på deg og det stedet du skal be på, er fri for 

urenheter. 

c. Pass på at du har Wudhu. 

d. Pass på at tiden for den gitte bønnen er inne. 

e. Pass på at du retter deg mot Qiblah – retningen til Mekka. 

f. Pass på at du har en sutrah
27

. 

Steg for steg 

Siden denne boka er ment for å gi en kort beskrivelse av gjennomføringen av salah, så 

kommer ikke vi til å ta for oss hvordan man utfører de fem daglige bønnene. Dette kommer til 

å bli tatt opp i boka Salah fra A til Å hvis Allah tillater det. Her skal vi kun beskrive med tekst 

og bilder hvordan man utfører to raka’, altså to bønnenheter, noe som kan ligne på Fajr-

bønnen. Denne følgende beskrivelsen av salah gjelder både for menn og kvinner. 

Da er vi klare til å be, så følg nøye med, måtte Allah være fornøyd med deg! 

Steg 1 

Vend deg mot Qiblah – Makka-retningen, og ha en intensjon om at du skal utføre den bønnen 

som du har tenkt å utføre, den kan være obligatorisk (fard’) eller frivillig (nawafil). Husk 

intensjonen skal ikke leses høyt, intensjonen skal gjøres i hjertet og dermed trenger man ikke 

å uttale den med ord. 
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 Sutrah: En gjenstand som plasseres foran den som ber slik at hans bønn ikke blir ugyldiggjort eller skadet ved 

at noen går foran ham. Med en sutrah foran seg, så gjør man det lettere for andre om de vil passere foran deg.  
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Steg 2 

Reis hendene dine mens du står, helt til at fingertuppene dine er i samme høyde med ørene 

eller skuldrene dine. Si deretter: 

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er Den største 

Slik skal det gjøres. 

Steg 3 

Legg deretter hendene dine på brystet. Den høyre armen skal hvile over den venstre. Du kan 

ha hendene på to måter slik bildene under fremviser det. 

  

Begge måtene er riktige. 

Si deretter: 

ُرك ُسْبحاَنَك اللاُهما َو ِِبَْمِدَك َو تَباَرَك اْْسَُك وَ   َتعاىل َجدَُّك َو َل ِإلَه َغي ْ
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Subhaanaka-llahumma wa bihamdika, wa tabaaraka-smuka wa ta’aala jadduka, wa laa ilaha 

ghayruk. 

Ære være Deg, O Allah, og lovet være Du, og velsignet er Ditt navn, og opphøyet er Din 

majestet og det finnes ingen annen gud enn Deg. 

Si også:  

 َأعوُذ بِاهلِل ِمَن الشاْيطاِن الراجيمِ 
A’oothu billahi minash-shaytanir-rajeem 

Jeg søker tilflukt hos Allah, fra shaytan den fordømte. 

 

Steg 4 

Les sura Fatihah – den første sura i Koranen. 

 ﴾ ١﴿ الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ  اللا هِ  ِبْسمِ 
Bismillaahir-rahmanir-raheeem 

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike 

 ﴾ ٢﴿ اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِلا هِ  اْلَْْمدُ 
Al-hamdu lillaahi rabbil’aalameen 

Lovet være Allah, all verdens Herre 

 ﴾٣﴿ الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ 
Ar-rahmaanir-raheem 

Den mest barmhjertige, den evig nåderike  

 ﴾٤﴿ الدِّينِ  يَ ْومِ  َماِلكِ 
 Maaliki yawmideen 

Herren over dommens dag 
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 ﴾ ٥﴿ َنْسَتِعنيُ  َوِإيااكَ  نَ ْعُبدُ  ِإيااكَ 
Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’een 

Deg alene tilber vi, og av Deg alene søker vi hjelp 

 ﴾ ٦﴿ اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اْهِدنَا
Ihdinas-siraatal mustaqeem 

Led oss på den rette veien 

﴾ ٧﴿ الضاالِّنيَ  َوََل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنْ َعْمتَ  الاِذينَ  ِصَراطَ 
Siratallatheena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoobi ‘alayhim waladdaalleen 

Veien til dem Du har vist Din nåde, ikke dem som har pådratt seg Din vrede, og ikke de som 

valgte den falske veien 

 آمني
Ameen 

Ameen. Kan bety: O Allah besvar vår bønn! 

Steg 5 

Etter å ha lest Al-fatihah kan du velge en annen sura du kan godt utenat for å lese den etter 

det. 

Vi velger en kort sura som suratul Ikhlas (112). 

 الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ  اللا هِ  ِبْسمِ 
Bismillahir-rahmaanir-raheem 

I Allahs navn Den Barmhjertige, Den Nåderike 

﴾ ١﴿ َأَحد   اللا هُ  ُهوَ  ُقلْ   

Qul huwallaahu ahad 
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Si: Allah er én 

 ﴾ ٢﴿ الصاَمدُ  اللا هُ 

Allaahussamad 

Allah er uavhengig av alle, men alle er avhengig av Ham 

 ﴾ ٣﴿ يُوَلدْ  وَلَْ  يَِلدْ  لَْ 
Lam yalid walam yoolad 

Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han blitt selv avlet 

 ﴾ ٤﴿ َأَحد   ُكُفًوا لاهُ  َيُكن وَلَْ 

Walam yakullahu kufuwan ahad 

Og ingen er Hans like 

  

Steg 6 

Reis hendene igjen som vi gjorde i steg 2 og si: 

 اهلل أكرب
Allahu akbar 

Allah er Den Største 

Steg 7 

Gå i ruku’-stillingen. Her skal man bøye ryggen framover mens man støtter seg mot knærne 

med begge hendene. Ryggen bør være rett, altså lage cirka en 90°–vinkel. Noen kan oppleve 

dette som litt krevende, men en skal prøve å gjøre sitt aller beste in shaa Allah.  
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 Ryggen bør være rett slik du ser det på bildet. 

  Slik skal hendene støtte seg mot knærne. 

Mens man er i denne stillingen skal man si:  

 ُسْبحاَن َرِّبَِّ اْلَعظيم
Subhaana rabbiyal’atheem  

Lovet være min Herre, Den Allmektige 

Sies 3 ganger 

 

 

Steg 8 

Kom opp igjen i den stående stillingen mens du reiser dine hender og samtidig sier: 

َده َع اهللُ ِلَمْن محَِ  ْسَِ
Sami’-Allaahu liman Hamidah 

Allah hører den som lovpriser Ham 
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 Stående igjen etter rukoo’. 

   Etter å ha stått oppreist kan man velge å stå på 

en av måtene som blir framvist i bildene. 

Si straks etter det: 

 َربانا َلَك اْْلْمُد 
Rabbanaa lakal Hamd 

Vår Herre! Til deg tilhører all lovprisning 
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Steg 9 

Gå ned til sujood-stillingen. 

Si mens du går ned:  

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er Den Største 

Dette bør du passe på mens du er i denne stillingen: 

- Pass på at nesa og panna berører bakken. 

- Pass på at håndflatene støtter seg mot bakken mens fingrene er samlet. 

- Pass på at knærne berører bakken. 

- Pass på at begge føttene er oppreist og ikke flatliggende på bakken. 

   

Husk å ha føttene slik bildet på høyre viser. 

 

Si mens du er i denne stillingen: 

 ُسْبَحاَن َرِّبَِّ اْْلَْعلى
Subhaana rabbiyal’alaa 

Ære være min Herre, den Opphøyde 

Sies 3 ganger 
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Steg 10 

Kom fra sujood-stillingen til sittestillingen mens du sier: 

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er den største  

I denne stillingen skal man sitte på den venstre leggen. Den venstre leggen skal være 

flatliggende på bakken, mens den høyre skal stå rett og blir støttet av den høyre foten som står 

oppreist mot bakken. Tåene til den høyre foten bør rettes mot qiblah og hendene skal 

plasseres på knærne.[Bildet nedenfor på venstre] 

  Slik skal man sitte. 

Mens man er i denne sittestillingen skal man si: 

  َربِّ اْغِفْر ِل 
Rabbighfirlee 

O Allah, tilgi meg 

Sies 2 ganger 

Steg 11 

Gå til sujood for den andre gangen som beskrevet i steg 9. Mens du går til denne stillingen 

skal du si: 

 اهلل أكرب
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Allahu Akbar 

Allah er Den Største 

Når du har kommet til rette i sujood-stillingen si : 

 ُسْبَحاَن َرِّبَِّ اْْلَْعلى
Subhaana rabbiyal’alaa 

Ære være min Herre, Den Opphøyde 

Sies 3 ganger 

Nå er den første rak’a/bønnenheten fullført takket være Allah. Nå går vi over til den andre 

raka’. 

Steg 12 

Stå opp igjen fra sujood og gå over til den stående stillingen.  

o Her kan du velge om du vil sitte litt med en gang du kommer fra sujood før du går opp 

igjen eller om du skal gå direkte opp. Det beste er å gjøre det førstnevnte.   

o  Slik går du opp til neste raka’ah etter å ha sittet litt. 

Støtt deg med hendene dine og reis opp. 

Mens du går opp skal du si:  

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er Den Største 
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Herifra repeterer vi det samme vi gjorde i den første raka’. 

Steg 13 

Les sura Fatihah – den første sura i Koranen. 

 ﴾ ١﴿ الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ  اللا هِ  ِبْسمِ 
Bismillaahir-rahmanir-raheeem 

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike 

 ﴾ ٢﴿ اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِلا هِ  اْلَْْمدُ 
Al-hamdu lillaahi rabbil’aalameen 

Lovet være Allah, all verdens Herre 

 ﴾٣﴿ الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ 
Ar-rahmaanir-raheem 

Den mest barmhjertige, den evig nåderike  

 ﴾٤﴿ الدِّينِ  يَ ْومِ  َماِلكِ 
 Maaliki yawmideen 

Herren over dommens dag 

 ﴾ ٥﴿ َنْسَتِعنيُ  َوِإيااكَ  نَ ْعُبدُ  ِإيااكَ 
Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’een 

Deg alene tilber vi, og av Deg alene søker vi hjelp 

 ﴾ ٦﴿ اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اْهِدنَا
Ihdinas-siraatal mustaqeem 

Led oss på den rette veien 
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﴾ ٧﴿ الضاالِّنيَ  َوََل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنْ َعْمتَ  الاِذينَ  ِصَراطَ 
Siratallatheena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoobi ‘alayhim waladdaalleen 

Veien til dem Du har vist Din nåde, ikke dem som har pådratt seg Din vrede, og ikke de som 

valgte den falske veien 

 آمني
Ameen  

Amen. Kan bety: O Allah besvar vår bønn! 

Steg 14 

Etter å ha lest Al-fatihah kan du velge en annen sura du kan godt for å lese den etter det. 

Vi velger en kort sura som sura An-Naas (114). 

 الراِحيمِ  الرامْحَٰ نِ  اللا هِ  ِبْسمِ 
Bismillaahir-rahmaanir-raheem 

I Allahs navn, Den barmhjertige, Den nåderike 

 ﴾ ١﴿ النااسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ 

Qul a’oothu birabbinnas  

Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre 

 ﴾٢﴿ النااسِ  َمِلكِ 
Malikinnas 

Menneskenes Konge 

 ﴾٣﴿ النااسِ  ِإلَٰ هِ 
Ilaahinnas 
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Menneskenes Gud 

 ﴾٤﴿ اْْلَنااسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمن
Min sharril waswaasil khanaas  

Mot ondt fra (Satan) med de djevelske fristelsene 

 ﴾٥﴿ النااسِ  ُصُدورِ  ِف  يُ َوْسِوسُ  الاِذي
Allathee yuwaswisu fee sudoorinnaas 

Som hvisker i menneskenes hjerter 

 ﴾٦﴿ َوالنااسِ  اْْلِناةِ  ِمنَ 
Minal jinnati wannas 

Av dsjinner eller mennesker 

 

Steg 15 

Reis hendene dine igjen som vi gjorde i steg 2 og si: 

 اهلل أكرب
Allahu akbar 

Allah er Den Største 

Steg 16 

Gå i ruku’-stillingen. Her skal man bøye ryggen framover mens man støtter seg mot knærne 

med begge hendene. Ryggen bør være rett, altså lage cirka en 90°–vinkel. Noen kan oppleve 

dette som litt krevende, men en skal prøve å gjøre sitt aller beste in shaa Allah. Mens man er i 

denne stillingen skal en si:   

 ُسْبحاَن َرِّبَِّ اْلَعظيم
Subhaana rabbiyal’atheem 

 Lovet være min Herre, Den Allmektige 
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 sies 3 ganger 

Steg 17 

Kom opp igjen i den stående stillingen mens du reiser dine hender og si: 

َده َع اهللُ ِلَمْن محَِ  ْسَِ
Sami’-Allaahu liman Hamidah 

Allah hører den som lovpriser Ham 

Si straks etter det: 

  َربانا َلَك اْْلْمُد 
Rabbanaa lakal Hamd 

Vår Herre! Til deg tilhører all lovprisning 

Steg 18 

Gå ned til sujood-stillingen.  

Si mens du går ned:  

  اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er den største 

Dette bør du passe på mens du er i denne stillingen, altså i sujood: 

- Pass på at nesa og panna berører bakken. 

- Pass på at håndflaten støtter seg mot bakken mens fingrene er samlet. 

- Pass på at knærne berører bakken. 

- Pass på at begge føttene er rette og ikke liggende på bakken. 

Si mens du er i denne stillingen: 

 ُسْبَحاَن َرِّبَِّ اْْلَْعلى 
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Subhaana rabbiyal’alaa 

Ære være min Herre, den Opphøyde 

Sies 3 ganger 

Steg 19 

Kom fra sujood-stillingen til sittestillingen mens du sier: 

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er den største  

I denne stillingen skal man sitte på den venstre leggen. Den venstre foten skal være 

flatliggende på bakken, mens den høyre skal stå rett og blir støttet av den høyre foten som står 

oppreist mot bakken. Tåene til den høyre foten bør rettes mot qiblah og hendene skal 

plasseres på knærne. 

Mens man er i denne sittestillingen skal man si: 

  َربِّ اْغِفْر ِل 
Rabbighfirlee 

O Allah, tilgi meg 

Sies 2 ganger 

Steg 20 

Gå til sujood for den andre gangen som tidlig beskrevet. Mens du går ned til denne stillingen 

skal du si: 

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er Den Største 

Når du har kommet til rette i sujood-stillingen si: 
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 ُسْبَحاَن َرِّبَِّ اْْلَْعلى
Subhaana rabbiyal’alaa  

Ære være min Herre, Den Opphøyde 

sies 3 ganger 

 Slik skal sujood utføres. 

Steg 21 

Kom fra sujood-stillingen til sitte-stillingen mens du sier: 

 اهلل أكرب
Allahu Akbar 

Allah er Den Største 

Her skal du sitte på den måten vi har beskrevet før i steg 10 og 19, men nå skal du heve din 

pekefinger mot qibla og bevege den svakt mens du resiterer Tashahhud-bønnen. Se på bildene 

og lær hvordan man holder pekefingeren riktig. 

  Begge måtene er riktige.  
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   Man skal se på pekefingeren under 

hele denne avsluttende delen av bønnen. 

Denne følgende bønnen kalles for Tashahhud. Mens du beveger pekefingeren svakt skal du si:  

 التاِحيااُت هلل َو الصاَلَواُت َو الطايَِّباُت 
Attahiyyatu lilaahi wassalawaatu wattayyibaatu 

Alle hilsninger tilhører Allah og alle bønner og alt som er rent  

 ُم َعَلْيَك أَي َُّها النابُّ السالَ 
Assalaamu ‘alyka ay-yuhan-nabiyyu 

Fred være med deg. O Profeten,  

 َو َرمْحَُة اهلِل َو بَ رََكاتُه
Wa rahmatullaahi wabarakaatuh 

Og Allahs nåde og Hans velsignelser 

َنا َو َعَلى ِعَباِد اهلِل الصااِْلِنيَ   الساَلُم َعَلي ْ
Assalaamu ‘alaynaa wa ‘alaa ‘ibaadil-laahissaliheen 

Og fred være med oss og alle Allahs rettvise tjenere 
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 َأْشَهُد َأْن َل إلَه إَل اهللُ 
Ash-hadu an laa ilaaha illallaah 

Jeg bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah 

 28َو َأْشَهُد َأنا ُُمَماداً َعْبُدُه وَرُسولُهُ 
Wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluh 

Og jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud. 

Etterfølg Tashahud-bønnen med denne bønnen som kalles for Salatul Ibraahimiyyah. Forsett 

å bevege pekefingeren svakt og si:  

 الّلُهما َصلِّ َعَلى ُُمَماٍد 
Allahumma salli ‘ala Muhammad 

O Allah, velsign Muhammed 

 َو َعَلى آِل ُُممادٍ 
Wa’ala aali Muhammad 

Og Muhammads familie 

 كَما َصلاْيَت َعَلى ِإْبراهيمَ 
Kamaa salyta ‘ala ibraheem 

Slik Du velsignet Ibrahim  

 َو َعَلى آِل إبْ َراهيمَ 
Wa ‘ala aali Ibraheem 

Og Ibrahims familie 
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 Muslim: 403 
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يد  َمَِيد    إناَك محَِ
Innaka Hameedun Majeed 

Sannelig, Du er den Prisverdige, den Majestetiske 

 َو بَارِْك َعَلى ُُممادٍ 
Wa baarik ‘alaa Muhammad 

Og gi lykke, O Allah, til Muhammed 

 َو َعَلى آِل ُُممادٍ 
Wa ‘alaa aali Muhammad 

Og Muhammeds familie 

 كَما بَارَْكَت َعَلى إبْ َراهيمَ 
Kamaa baarakta ‘alaa Ibraheem 

Slik du ga lykke til Ibrahim 

 بْ َراهيمَ َوَعَلى آِل إ
Wa ‘alaa aali Ibraheem 

Og Ibrahims familie 

يد  َمَِيد    29إناَك محَِ
Innaka hameedun Majeed 

Sannelig, Du er den Prisverdige, den Majestetiske  
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 Bukhari: 3370 
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Steg 23 

Etter dette kan du resitere andre du’a som du kan utenat. Mer om dette finner du i boken 

Salah fra A til Å in shaa Allah. Eller fra andre velkjente du’a-bøker som Hisnul Muslim. Men 

vi nevner to av dem her som eksempler. 

Her er en du’a du kan gjøre før du avslutter bønnen. 

Si lavt mens du fortsatt beveger din pekefinger svakt:  

َنِة الداجااِل َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن اللاُهما ِإِّنِّ  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ
َنِة اْلَمْحَيا َو اْلَمَماِت،  30ِفت ْ

Allahuma innee a`udhu bika min `adhabi 'l-qabri wa a`udhu bika min fitnati 'd-dajjal wa 

a`udhu bika min fitnati'l-mahya wa 'l-mamat. 

O Allah jeg søker Din beskyttelse fra straffen i graven. Og jeg søker Din beskyttelse fra 

Dajjals prøvelser. Og jeg søker Din beskyttelse fra livets og dødens prøvelser. 

 

Eller kan du si:  

َل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإَل أَْنَت فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن اللاُهما ِإِّنِّ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثيًا َو 
 31ِعْنِدَك َو اْرمَحِِْن ِإناَك أَْنَت اْلَغُفوُر الراِحيمُ 

Allahuma innee zhalamtu nafsee zhulman kabeera wa la yaghfir adh-dhunuba illa anta fagh-

fir lee maghfiratan min `indika w 'arhamnee innaka anta al-ghafooru ' r-raheem 

O Allah, jeg har begått mye urett mot meg selv (ved å synde). Og ingen andre tilgir synder 

unntatt Deg. Så tilgi meg og vær barmhjertig mot meg. Sannelig, Du er den All-tilgivende, 

den Nåderike 

 

Nå har vi fullført Tashahudd og salat ibrahmiyyaah-delen og er klare til å avslutte bønnen. 

Steg 23 

Vend hodet ditt mot høyre og si: 
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 Bukhari: 832 
31

 Bukhari: 834 
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 السالُم َعَلْيُكْم َو َرمْحَُة اهللِ 
Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah 

Måtte Allahs fred og velsignelse være med dere 

 

Steg 24 

Vend hodet ditt mot venstre og si: 

 السالُم َعَلْيُكْم َو َرمْحَُة اهللِ 
Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah 

Måtte Allahs fred og velsignelse være med dere 

  



 
39 

 

 Takket være Allah, nå har vi fullført bønnen.  

 

Etter bønnen 

Det er sterkt anbefalt å etterfølge bønnen, særlig de fem bønnene, med å huske Allah, noe som 

kalles for dhikr. Det fins et stort utvalg av forskjellige adhkar/bønner man kan si etter salah, 

vi skal nevne en liten del av dem her, og se gjerne i andre bøker om du ønsker å lære deg mer 

adhkar. Hisnul Muslim anbefales sterkt i dette tilfellet. Husk jo flere adhkar du gjør desto 

mere ajr du får.  

Man bør si straks etter bønnen: 

 َأْستَ ْغِفُر اهللَ 
Astaghfirullah 

Jeg ber Allah om tilgivelse  

Sies 3 ganger 

 

 32تَ َبارَْكَت يَاَذا اَْللِل َو اإِلْكرامِ اللاُهما أَْنَت السالُم َو ِمْنَك السالُم 
Allahumma anta 's-salamu wa minka 's-salamu tabarakta ya dhal-jalali wa 'l-ikram 

O Allah, Du er As-salaam (Han som gir fred), og fra Deg kommer freden. Velsignet er Du, O 

eieren av Ære og Heder 

Si dette også: 

 ُسْبَحاَن اهللِ 
Subhaanallah  

Ære være Allah 

sies 33 ganger 
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 Abu Dawood: 1513. 
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 اْلَْْمُد هللِ   
Al-hamdu lillah 

Lovet være Allah 

 sies 33 ganger 

33اهللُ َأْكبَ رُ   

Allahu Akbar  

Allah er den største 

sies 34 ganger 
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 Tirmidhi: 3412. 
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Kilder 

o Abdul Azeem Baqawi, Al-wajeez fee fiqh as-sunnah wal-kitabul ‘azeez, 

the concise presentation of the fiqh 

o Abdul Aziz ibn Baz, Ad-durus al-muhimah li’amatil ummah, explanation 

of important lessons for every muslim 

o Hammudah Abdul ‘Ati, Ta’rif bil Islam, Introduksjon til islam (norsk 

oversettelse)  

o Iman Project, My prayer – the second pillar of Islam (Hovedkilde)  

o Muhammed Nasir-ul-din Albani, Sifatul salat An-nabiyy, The Prophets 

prayer described  

o Muhammed Salih Munajjid, 33 ways of developing khushoo’ in salah  

o Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, Al-Lubãb Fee Fiqhus-Sunnah Wal-

Kitãb, Fiqh according to the Quran and Sunnah 

o Muhammed Zulfiqar, Salatul Ar-rasul, Prayer according to Quran and 

Sunnah  

o Sayyid Sabiq, Fiqh-us-Sunnah 
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Dette var alt jeg kunne skrive i denne omgangen Alhamdulillah. Jeg ber Allah om å akseptere 

dette fra meg. Og jeg ber Allah om å velsigne enhver som vil lese dette og praktisere det som 

står her, for alt som står her er ment å føre enhver av oss nærmere Allah og Hans paradis. Og 

jeg ber Allah om å tilgi meg for mine feiltagelser som forkommer i denne boka. Og til slutt 

ber jeg Allah om å velsigne oss alle sammen med et godt liv her i Dunya og belønne oss i 

Akhirah med Jannatul-Firdaws.  

Ameen 
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 اليه هذا ما وفقِن اهلل

 واهلل أعلم

 وسلم على نبينا ُممد وصلى اهلل

 وعلى آله وصحبه أمجعني

 واخر دعوانا ان اْلمد هلل رب العاملني
25.03.1434/06.02.2013 
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