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Sujud-typer  

Sujud = ”Att falla ned med pannan i tillbedjan” 

 

1.  Sujud As-Salah (As-Salah = bönen) 

Det är när man gör sujud i bönen. 

Man ska säga: ”  سبحان ريب األعلى ” minst en gång.  

Man kan också säga andra du’a som t.ex. den du’a som profeten sa ofta: 

  . ” سبوح قدوس رب املالئكة والروح ”
Man måste ha wudu ”tvagning”. 

 

2. Sujud As-Saho (As-Saho = Misstag) 

När man gör misstag i bönen som t.ex. att glömma en del, lägga till en del eller 

när man är osäker hur många Raka’a man har gjort så ska man göra sujud två 

gånger och säga ”Allahu Akbar” mellan dem. Denna sujud kan man göra 

antingen innan eller efter avslutad bön sedan gör man Salam. Man säger precis 

det man säger i sujud As-Salah. Man måste ha wudu ”tvagning”. 

 

3. Sujud At-Tilawa (At-Tilawa = Koranrecitation) 

När man reciterar Koranen och kommer till en vers som innehåller någon typ av 

ordet ”Sajda” så är det sunna för båda den som reciterar och den som hör att 

göra sujud, vare sig man är i bön eller utanför den. Man gör sujud en gång och 

säger ”Allahu Akbar” endast när man faller ned om man är utanför bönen, annars 
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båda vid nedfall och uppstigning om man är i bön. Man säger precis det man 

säger i sujud As-Salah. Man gör inte Salam och den kräver ingen ”tvagning” 

eller Gusl. Om man sitter i bil eller på tåg så kan man antigen låta bli att 

göra det eller att man bara böjer sig lite framåt. Det finns 15 stycken 

sujud-ställen i Koranen som är markerade med nedanstående symbol: 

 

 

4. Sujud Ash-Shukr (Ash-Shukr= Tacksamhets) 

Den är precis som sujud At-Tilawa och görs när man hör en glad nyhet eller när 

man blir av med ett problem eller bekymmer. 

 

 

* * * 

 

  

 


