
No Surat Ayat Ayat Lafal

1
Surat Al A'raf 

(7)
206

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi 
Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah 
dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya 
lah mereka bersujud.

 ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه
َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدوَن

2
Surat Ar Ra'd 

(13)
15

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang 
di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau 
pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di 
waktu pagi dan petang hari.

 َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت َواألْرِض َطْوًعا
َوَآْرًها َوِظالُلُهْم ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل

3
Surat An Nahl 

(16)
49

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang 
berada di langit dan semua makhluk yang melata di 
bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka 
(malaikat) tidak menyombongkan diri.

 َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي األْرِض
ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن

50
Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka 
dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada 
mereka).

َيَخاُفوَن َربَُّهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن

4
Surat Al Isra' 

(17)
107

Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak 
usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya 
orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya 
apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka 
menyungkur atas muka mereka sambil bersujud,

 ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ال ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم
ِمْن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلألْذَقاِن ُسجًَّدا

5
Surat Maryam 

(19)
58

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat 
oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan 
dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan 
dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang 
yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. 
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah 
kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan 

 ُأوَلِئَك الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن
 ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة
 ِإْبَراِهيَم َوِإْسَراِئيَل َوِممَّْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا
ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا

6
Surat Al Hajj 

(22)
18

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah 
bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, 
bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-
binatang yang melata dan sebagian besar daripada 
manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah 
ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang 
dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang 
memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang 

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن
ِفي األْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل
َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَآِثيٌر ِمَن النَّاِس َوَآِثيٌر َحقَّ
َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ

اللََّه َيْفَعُل َما َيَشاُء

7
Surat Al Hajj 

(22)
77

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, 
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah 
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَآُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا
َربَُّكْم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

8
Surat Al 

Furqan (25)
60

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu 
sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka 
menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu? 
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu 
perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?", dan 
(perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).

 َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َقاُلوا َوَما
الرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفوًرا

9
Surat An Naml 

(27)
26

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, 
Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besar".

اللَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم

Kumpulan Ayat-Ayat Sajadah



10
Surat Al 

Sajdah (32)
15

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-
ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila 
diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka 
menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji 
Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

 ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذآُِّروا ِبَها َخرُّوا
ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن

11
Surat Shaad 

(38)
24

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami 
mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

 َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوِإنَّ
 َآِثيًرا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض
ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل َما ُهْم
 َوَظنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِآًعا

َوَأَناَب

12
Surat 

Fushshilat 
(41)

37

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud 
kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, 
tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, 
jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

 َوِمْن آَياِتِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال
 َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوال ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي

َخَلَقُهنَّ ِإْن ُآْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن

13
Surat An 
Najm (53)

62
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). َفاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعُبُدوا

14
Surat Al 

Insyiqaq (84)
21

Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, 
mereka tidak bersujud,

َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدوَن

15
Surat Al 'Alaq 

(96)
19

sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; 
dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan),

َآال ال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: 

Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra.: 

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: 

Dari Nabi saw. bahwa beliau membaca surat An-Najm lalu sujud tilawah. Para sahabat yang salat bersamanya ikut sujud kecuali 
seorang yang sudah tua hanya mengambil segenggam batu kerikil atau tanah pasir lalu diusapkan pada dahi seraya berkata: Ini 
saja sudah cukup bagiku.

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah pernah membaca surat Al-Insyiqaaq, "idzas samaaun syaqqat" (apabila 
langit terbelah) di depan sahabat lain, lalu ia sujud tilawah. Ketika selesai salat ia memberitahu para sahabat bahwa Rasulullah 
saw. sujud pada ayat tersebut.

Nabi saw. membaca Alquran, ketika bacaan beliau sampai pada ayat sajadah, beliau sujud dan kami pun ikut sujud, sampai-
sampai sebagian di antara kami tidak dapat tempat untuk dahi mereka.



Semoga Bermanfaat…..

Wassalam,

Imron Munfaat

Artinya :
Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta 
jadikanlah simpanan untukku di sisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari 
hambaMu Dawud

َفَسَجَد َوْجِهَي ِللَِّذْي َخَلَقُه َوَصوََّرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َفَتَباَرَك اُهللا َأْحَسُن اْلَخاِلِقْيَن
Doa Sujud Tilawah

Artinya : 
wajahku bersujud kepada Allah, yaitu Yang Menciptakan, Yang Membuka pendengaran, serta penglihatannya 
dengan daya dan kekuatanNya. Maha Mulia Allah dan sebaik-baik Yang Mencipta.” (HR Bukhari, Muslim, an-Nasa’
i, Abu Daud dan Hakim)

 َاللَُّهمَّ اْآُتْب ِلْي ِبَها ِعْنَدَك َأْجًرا، َوَضْع َعنِّْي ِبَها ِوْزًرا، َواْجَعْلَها ِلْي ِعْنَدَك ُذْخًرا، َوَتَقبَّْلَها ِمنِّْي
َآَما َتَقبَّْلَتَها ِمْن َعْبِدَك َداُوَد
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