
Khutba, 16.12.2022 
Rækkeordenen under bøn 

ي اِلَْيِه تُْحَشُروَن  ﴿ ٰلوةَ َواتَّقُوهُُؕ َوهَُو الَّـذ ٖ  ﴾ َواَْن اَٖقيُموا الصَّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ُجِل َوْحَدهُ بَِسْبعٍ َوِعْشِريَن  »  َصََلةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َعلَى َصََلِة الرَّ
 « َدَرَجة  

Kære muslimer! 
Den største tilbedelse i islam er bønnen. Lige 
efter de 6 trosartikler kommer udførslen af de 5 
daglige bønner i opretholdelsen af det islamiske 
liv. At udføre bønnen i fællesskab er en del af 
udførslen af bønnen. Følgende står i Koranen: 
’’Udfør bønnen korrekt og frygt Allah. Han er 
Allah, hos hvem du vil samles."1  
Når vi udfører bønnen korrekt og i fællesskab, er 
der en følelse af sammenhold og opretholdelsen 
af fællesskabsånden. Det står i hadithen, at 
bønnen der udføres i fællesskab giver større 
belønning end bønnen udført alene: 
"Fællesbønnen er syvogtyve grader 
(femogtyve grader i en anden fortælling) 
højere end bønnen udført alene."2 
Kære brødre! 
Udover at udføre bønnen i menigheden, er det 
også vigtigt at udføre den i rækker. Derfor var 
Allahs Sendebud ملسو هيلع هللا ىلص ekstremt forsigtig med 
ordenen af rækkerne og ville ikke starte bønnen 
uden at sætte rækkerne i orden. Allahs Sendebud 
 sagde: "Lad dem, som er i stand til det stå ملسو هيلع هللا ىلص
lige bag mig, og bag dem, gradvist dem som 
følger dem."3  Efter at have gentaget dette tre 
gange, advarede han: "Pas på ikke at stille jer 
som kaosset på markedspladserne."4 
Opmærksomme på disse advarsler ved dannelsen 
af rækkerne, har det været sunnah at ordne 
rækkerne gradvist, begyndende med mænd, 
dernæst drengebørn, dernæst ældre kvinder og 
til sidst pigebørn.  
Vores Profet ملسو هيلع هللا ىلص advarede ofte hans ledsagere om 
ordenen af rækkerne og sagde: "Stå i i rækker, 
som englene står i rækker foran deres Herre!" 
Ledsagerne spurgte: "O Allahs sendebud! 
Hvordan står englene i rækker foran deres 
Herre? Da erkærede Profeten ملسو هيلع هللا ىلص: "De fuldfører 
de første rækker og slutter sig dernæst til 
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bageste række."5. I en anden Hadith nævnes: 
"Ja, jeg ser djævelen komme mellem jer som 
et sort får gennem hullet i rækken." 
Beærede brødre! 
Alt dette viser, at rækkeordenen under bønnerne 
skal være omhyggelig. Faktisk sagde Profeten ملسو هيلع هللا ىلص 
"Enten ordner i jeres rækker, ellers vil Allah 
vende jeres ansigter i andre retninger.". 
Manglende overholdelse af rækkeordenen er 
skyld i mange åndelige sygdomme. At bede 
bønnen med omhyggelighed vedrørende 
rækkernes orden, ophøjer menigheden til 
englenes rang. Velvidende om dette ordnede 
Allahs Sendebud ملسو هيلع هللا ىلص rækkerne fra højre mod 
venstre, skubbede eller trak dem, hvis 
brystkasser stod for langt fremme eller for langt 
tilbage; Hvis der var huller i rækkerne, ville han 
udfylde dem, og først derefter startede han 
bønnen. Ledsagerne dannede så ordentlige 
rækker, at deres tøj altid blev slidt ved skuldrene.  
 
I dag er vi desværre vidner til, at denne 
omhyggelighed er ved at forsvinde i 
menighedens bønner i vores moskéer. Selvom 
der i mere end 2 år har eksisteret en 
undskyldning for at holde sig fra ordentlige 
rækker på grund af pandemien, er disse 
omstændigheder nu ophørt. 
 
Fra nu af bør rækkerne ordnes i 
overensstemmelse med den orden, der kommer 
til i udtryk i Sunnah, og alle former for ligegyldig 
adfærd bør undgås. Forrest voksne, dernæst unge 
og dernæst børn, og der skal ikke efterlades plads 
således at skuldrene rør hinanden, og der skal 
ikke dannes rækker bagest, når der er plads 
forrest. 
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