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Ordningen Radene i bønn 
 

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  

 

Kjære muslimer! 
Av alle tilbedelsesmåter i Islam, er bønn 
(salah) på første plass. Rett etter iman, er de 5 
daglige bønnene med på å oppretholde “Islam 
bygningen”, og opprettholdelsen av selve 
salah er å be den i jama’ah, altså be i 
fellesskap. Å be i felleskap er så viktig at man 
burde gjøre det til og med når det er krig. Allah 
sier slik i Qur’anen: “Og når du er blant dem 
og leder bønnen for dem, skal en del av dem 
reise seg med deg og ta sine våpen. Når de så 
har foretatt sin sadjda, skal de tre bak dere, og 
en annen avdeling skal komme frem, som 
(ennå) ikke har bedt, og så skal de be sammen 
med deg, og de skal ta sine forholdsregler og 
sine våpen.” 
Fordi, det er handler om enhet, freden av å 
være sammen og den spirituelle følelsen som 
kommer frem i fellesskapet. Dette er grunnene 
til at bønn i felleskap er bedre og mer 
lønnsomt for en muslim. RasulAllah ( sav ) sier 
i sin hadith: Bønn i fellesskap er 27 ganger (i 
en annen riwayah 25) mer fortjenestefull enn 
den bønnen som utføres i ensomhet.  

Kjære søsken! 
I tillegg er det viktig å ha radene ordentlige når 
vi ber i fellesskap. Av den grunn, var 
RasulAllah (sav) veldig nøye og han startet 
ikke bønnen før radene var ordentlig stilt. Han 
sa (sav) “La de forstandige stå rett bak meg og 
stell dere gradvis videre” 
Dette gjentok han tre ganger. “Hold dere unna 
av å etterligne kaoset på markedsplassene” 
Med hensyn til de advarslene har det blitt til 
sunnah å stelle radene gradvis; fra de som er 
klokere videre til gradvis stilte menn til eldre 
damer og etter det yngre jenter osv.  

 
RasulAllah (sav) har advart sahaba ofte om 
styret på radene, for eksempel ved å si: 
Hvorfor steller dere ikke som englene gjør 
foran sin Rabb? Sahaba spurte: Ya RasulAllah! 
Hvordan steller englene seg foran sin Rabb? 
RasulAllah (sav) sa: De komplettgjør første rad 
og står tett sammen. I en annen hadith står det 
følgende: "Uten tvil, jeg ser djevelen komme 
mellom dere som en svart sau gjennom gapet 
i rekken." 

Kjære søsken! 
Alt dette viser oss tydelig at styret på radene i 
bønn er viktig! Sannelig, RasulAllah (sav) sa, 
“Enten må dere fikse på radene i bønn eller 
skal Allah vende deres bort mot forskjellige 
retninger”. Som alle de ovennevnte hadithene 
viser, kan det å ikke stelle på radene ordentlig, 
føre til spirituelle sykdommer. Mens, ved å 
fokusere på radenes utseende og regler, så er 
fellesskapsbønnen på nivået til englene. Fordi, 
Allahs sendebud (sav) visste om det, så fikset 
han på radene fra høyre og venstre, fikset på 
de som hadde deres bryst eller rygg for langt 
bak eller fremme, fyllet på mellomrommene 
på radene og så startet han bønnen. Sahaba 
hadde så ryddig og ordentlig stelling av 
radene, at deres klær ble alltid revet fra 
skuldrene. I dag er vi vitner på våre bønn i 
fellesskap. Pandemien har klart å holde oss 
borte fra disse reglene i de 2 siste årene, men 
nå er det Alhamdulillah over! Nå må vi fikse på 
radene i bønnene våre i fellesskap som 
beskrevet i sunnah og holde oss unna alt som 
imotgår. De voksne foran, de yngre og barna 
bak. Skuldre skal være tett sammen slik at 
ingen mellomrom er tilstede, og når det er 
plass på de første radene, så må ikke andre rad 
lages bak. Viktig for imamene er også å dele 
denne informasjonen og å vise hvordan det 
utføres riktig. 

 


