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Bønnens betingelser

Bønnen bliver kun accepteret hvis man overholder disse betingelser:

● Man skal være muslim.

● Man skal være mentalt rask, og ved bevidsthed.

● Man skal have opnået puberteten. Hvis denne ikke er indtruffet inden man bliver 15 
år, da fra det 15. år. Det islamiske hidjiri kalenderår er ca. 11 dage kortere end det 
gregorianske kalenderår, derfor svarer 15 hidjiri år til ca 14,5 gregorianske år. 
Profeten Muhammad (Allahs velsignelser og fred være med ham) har sagt at man 
skal lære sine børn at bede fra de er 7 Hidjiri år gamle (6 år 9 mdr gregoriansk), og 
tvinge dem fra de er 10 hidjiri år (9 år 8 mdr gregoriansk). Dette gøres for at 
forberede dem til det store ansvar der venter (at bede) og som kan indtræffe når 
som helst, for nogle som 8-9 årige for andre som 13-14 årige.

● Man skal være rituel ren. Det vil sige at man skal have wudu og rusl. 

● Man skal bede indenfor bønnens tidsrum. Helst i starten af dens periode.
Fadjr (morgenbøn):Ca 90min før solopgang indtil solopgang.
Dhuhr (middagsbøn): Fra solen ikke længere er på sit højeste punkt indtil asr 
(eftermiddagsbønnen)
Asr (eftermiddagsbønnen): Fra en genstands skygge er lige så lang som genstanden 
selv + genstandens skygge ved middagstid, indtil solen er rød.
Magrib (solnedgansbønnen): Når solen endeligt er gået ned indtil mørket er faldet 
på.
Isha (aftenbønnen): Fra mørket har sænket sig indtil midt på natten. Islamisk set er 
natten fra magreb indtil fadjr.

● Man skal dække aura. For manden er det fra knæet til navlen. For kvinden er det 
hele kroppen undtagen hænder og ansigt.

● Man skal bede mod Mekka. I Danmark er det mod sydøst ca. 136 grader fra nord. Se 
evt. www.qiblalocator.com

● Man skal have intention om at udføre den pågældende bøn. Intention, er i hjertet og 
skal derfor ikke udtales med tungen.

● Man skal rense sig selv, stedet hvor man skal bede og sit tøj fra urenheder, såsom 
hundesavl, urin eller afføring. Hundesavlet fjernes ved at vaske stedet 1 gang med 
jord og 6 gange med vand. Urinpletten sprinkles med vand så der kommer mere 
vand end urin på stedet. 

1



muslimernesvej.dk

Bønnens søjler

Hvis man udelader en af disse søjler i sin bøn, gælder den ikke også selv om man har glemt 
dem. Hvis man opdager fejlen inden for kort tid skal man lave bønnen om fra den søjle 
man har udeladt, og afslutte med forglemmelsens prostration, som du kan læse om her på 
siden. Hvis man først opdager fejlen efter en tid skal man lave hele bønnen om.

● At stå oppe (hvis man kan) i starten af den obligatoriske bøn.

● Takbir al-ihram, den første gang man siger ”Allahu akbar” i bønnen.

● At læse sûrat al fâtiha i hver rak’a.

● At lave ruku (at stå foroverbøjet).

● At rejse sig fra ruku.

● At udfør sudjud.

● At sidde mellem de 2 sudjud.

● At sige den 2. tashahud.

● At sidde mens man siger den 2. tashahud

● At sige ”Allahuma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad….”, i den 2. tashahud

● At afslutte bønnen med taslim.

● At gøre alt stille og roligt og opnå ro i bevægelserne.

● At udføre bønnen i den rigtige Orden/rækkefølge.
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Bønnens forpligtelser

Ens bøn er ugyldig hvis man nægter at tage nogen af disse ting med i sin bøn, men 
glemmer man en af dem, skal ikke gentage som man skal med søjlerne , men man skal lave 
forglemmelses prostration.

● Alle de gange man siger ”Allahu akbar”, undtagen takbir al ihrâm, som er den første 
takbir man laver.

● At sige ”subhana rabial athim” i ruku.

● At sige ”samia lahu liman hamidah” når man kommer op fra ruku.

● At sige ”rabana wa lakal hamd”.

● At sige ”subhana rabial ala” i sudjud.

● At sige ”rabi ghfir li” mellem de to sudjud.

● At udføre den 1. tashahud.

● At sidde mens man siger den 1. tashahud.
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